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1 SAMMENDRAG
Planforslaget omfatter delfelt FMV6 Glombo vest i kommuneplanens arealdel og tilliggende
veiareal. Ved varsel om oppstart var arbeidstittel for planarbeidet Glombo Brygge og
Ballastparken. Dette er endret før innsending av planforslaget til FMV6 med Ballastparken.
Det legges opp til boligblokkbebyggelse i form av punkthus på den tidligere Stene Stål-tomta med
ca. 330 boenheter over felles p-kjeller. Langs elva planlegges etablering av elvepromenade og
småbåthavn. Ballasttomta skal bevares som biotop og tilrettelegges for ferdsel og opphold på
naturens premisser, bla. med videreføring av Kyststien langs elva. Det reguleres nytt fortau og
bredere veibane i Glomboveien, nye gang- og sykkelforbindelser og sammenhengende blågrønn
struktur. Planen legger også til rette for etablering av nytt fergeleie for Byferga.

2 BAKGRUNN
2.1

Hensikt og bakgrunn for planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for boligblokkbebyggelse med tilhørende anlegg,
samt elvepromenade og kyststi langs elva. Ballasttomta skal bevares og tilrettelegges for
ferdsel og opphold på naturens premisser. Det legges til rette for etablering av småbåthavn og
nytt fergeleie for Byferga. Glomboveien reguleres og det legges til rette for nye gang- og
sykkelforbindelser. Kommuneplanens arealdel og øvrige overordnede føringer legges til grunn
for planarbeidet.

2.2

Aktører og eiendomsforhold

Forslagsstiller er Glombo Brygge AS, et partnerskap med Stene Stål Eiendom AS, Solid
Prosjekt AS og Værste AS. Plankonsulent er Griff Arkitektur AS.
Følgende eiendommer berøres av planen:
Gnr./Bnr
424/366
424/407
423/2 (del)
424/78
424/374
424/450 (del)
424/101 (del)
424/119 (del)

Adresse/Beskrivelse
Glomboveien 2 («Stene Stål» og
industrikai)
Glomboveien 2 («Stene Stål» og
industrikai)
Ballasttomta, turvei, Glombosletta
Brygge/kai
Areal langs Glomboveien
Veiareal i Glomboveien
Grøfteareal i Glomboveien (1,7 m2)
Grøft- og veiareal i Glomboveien

Hjemmelshaver
Stene Stål Eiendom Fredrikstad AS
Stene Stål Eiendom Fredrikstad AS
Værste Utvikling AS
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune
Sohad Didar Daud og Sohad Kosan Daud
Værste Utvikling AS

Figur 2.2.1: Eiendommer innenfor planområdet. Røde linjer er eiendomsgrenser.
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2.3

Tidligere vedtak

•

18.06.2020: Bystyret vedtok kommuneplanens arealdel 2020-2032 hvor planområdet
(FMV6) er avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg- og parkformål med hensynssoner og
bestemmelser.

•

09.03.2021: Planinitiativ for detaljreguleringsplanen av ble behandlet av planutvalget:

2.4

Utbyggingsavtale

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet ble det varslet oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 17-4. Forslagsstiller er i dialog med
Fredrikstad kommune om utbyggingsavtale. Planlegging av kommunaltekniske anlegg og
offentlige arealer pågår i samråd med kommunale virksomheter.

2.5

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning

Planen er vurdert opp mot KU-forskriften (FOR-2017-06-21-854), og vurderes ikke å utløse
krav om KU;
• Etter forskriften § 6 b) skal planer alltid konsekvensutredes og ha planprogram
dersom de omfatter tiltak i forskriftens vedlegg I.
Planen omfatter ikke tiltak i vedlegg I:
• Boligområdet skal reguleres i tråd med overordnet plan, jf. vedlegg I pkt. 25.
® Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning og planprogram etter forskriften § 6
b).

•

Etter forskriften § 8 a) skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes
dersom de kan få vesentlige virkninger etter forskriften § 10, men ikke ha
planprogram.
Planen omfatter tiltak i forskriftens vedlegg II:
• Lystbåthavn, jf. pkt 12 b).

•

Planens virkninger er dermed vurdert etter forskriften § 10:
Planens/tiltakenes fysiske egenskaper:
• Boligbebyggelsen plasseres på en tomt som i lang tid har vært bebygd og i bruk
(Stene Stål).
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•
•

Glomboveien reguleres langs planområdet for å sikre framkommelighet for
gående, syklende og kjørende. Dette berører kun eksisterende vei/grøfteareal.
Småbåthavn planlegges i et område som har vært i bruk som, og er registrert
som, industrihavn. Behov for eventuelle tiltak i elv kartlegges og utredes, inkl. evt.
behov for avbøtende tiltak og avklaring mot relevante myndigheter.

® Planen vil dermed ikke medføre bruk av naturressurser, ubebygd areal, mineral-,
vann-, eller biologiske ressurser. Planlagt bruk av tomta medfører heller ingen
vesentlig avfallsproduksjon, utslipp eller risiko for alvorlige ulykker/katastrofer jf.
forskriften § 10 andre ledd bokstav a)-d).

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene:
• Ballastparken vernes som biotop samtidig som området skal tilrettelegges for
allmennhetens ferdsel og opphold på naturens premisser. Dette i tråd med krav i
kommuneplanen. Som grunnlag for denne vurderingen skal det gjennomføres
biologfaglig utredning av Ballastområdet som kartlegger naturverdier og legger
føringer for eventuelle tiltak. Betongfundamentene fra ca. 1918 (rester av uferdige
slipper etter et planlagt seilskipsverft) skal avsettes til bevaring i planen.
Planlagte tiltak vil dermed ikke komme i konflikt med verneområder etter
naturmangfoldloven eller markaloven, utvalgte naturtyper, prioriterte arter,
vernede vassdrag, lakseforekomst eller objekter, områder eller miljøer fredet etter
kulturminneloven, truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, kulturminner
eller -miljøer, viktige mineralressurser, eller områder viktige for friluftsliv, jf.
forskriften § 10 tredje ledd bokstav a) og b).
• Statlige planretningslinjer og -bestemmelser, regionale planbestemmelser samt
rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer legges til grunn for planarbeidet, jf.
forskriften § 10 tredje ledd bokstav c).
• Planen medfører ikke omdisponering av LNF-områder, jf. forskriften § 10 tredje
ledd bokstav d).
• Det skal gjennomføres grunnundersøkelser og sanering av evt.
grunnforurensning, samt trafikkanalyse, støyutredning og luftkvalitetsvurdering i
planarbeidet. Gjeldende sentrale bestemmelser og retningslinjer legges til grunn
for planen, og ved evt. behov for avbøtende tiltak sikres dette ved
plangrep/bestemmelser. Planen vil dermed ikke medføre økt belastning i et
område der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet, eller konsekvenser
for befolkningens helse, f.eks. som følge av vann- eller luftforurensning, vesentlig
forurensning eller klimagassutslipp, jf. forskriften § 10 tredje ledd bokstav e), f) og
g).
• Det skal utarbeides ROS-analyse og bl.a. undersøkelse og rapport knyttet til
geotekniske forhold i planarbeidet. Flomsonebestemmelser legges til grunn.
Dersom analyser og utredninger i planarbeidet avdekker risiko/sårbarhet tas det
inn bestemmelser i planen som fjerner risiko for uønskede hendelser. Planen vil
dermed ikke medføre risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras,
skred eller flom, jf. forskriften § 10 tredje ledd bokstav h).
Planen vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter forskriften § 10, og
planen utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning etter forskriften § 8 a).
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3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
3.1

Planprosess og medvirkning i planarbeidet

Planinitiativ ble sendt Fredrikstad kommune desember 2020 og bearbeidet etter drøfting og
internhøring. Planinitiativ av 09.02.2021 ble behandlet (prosessledende beslutning) av
planutvalget 09.03.2021.
Oppstartsmøte med Fredrikstad kommune ble avholdt 15.04.2021.
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 04.06.2021 på kommunens nettsider og i
Fredriksstad Blad, med merknadsfrist 02.07.2021.
Ut over lovpålagt medvirkning ved varsel om oppstart ble Glombo og Rød velforening,
Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg og Rød skole kontaktet direkte om å medvirke til planarbeidet.
Lokalsamfunnsutvalget hadde ikke anledning til å delta.
Det ble avholdt medvirkningsmøte med elevrådet på Rød skole, hvor barna fikk informasjon
om planene for området, og de bidro med gode innspill knyttet til leke- og uteoppholdsarealer.
Det ble avholdt dialogmøte med Glombo og Rød velforening hvor planene for området ble
presentert, og velforeningens innspill til planinitiativet ble gjennomgått. Velforeningen sendte
også innspill til varsel om oppstart.
Referat fra medvirkningsmøtene framgår av vedlegg til planforslaget; Dokumentasjon av
planprosess og medvirkning.
Ved varsel om oppstart ble det mottatt 10 innspill. Innspillene følger som vedlegg til
planforslaget, og er oppsummert og kommentert i vedlegg Dokumentasjon av planprosess og
medvirkning.

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
I dette kapitlet er overordnede planer og føringer for planarbeidet oppsummert, mens
planforslagets forhold eller virkning ifht. disse er beskrevet under relevante tema i kap. 6 og 7.

4.1

Statlige planer og føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019)
De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener
det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sitt arbeid med regionale og
kommunale planstrategier de neste fire år. Forventningene skal også legges til grunn for
statlige myndigheters medvirkning i planlegging etter pbl. Planlegging iht. de nasjonale
forventningene skal fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Utfordringer som trekkes
fram er å skape et bærekraftig velferdssamfunn, et økologisk og sosialt bærekraftig samfunn
og et trygt samfunn for alle. FNs 17 bærekraftsmål er det politiske hovedsporet for å ta tak i
utfordringene, og politikken i meldingen om «Bærekraftige byar og sterke distrikt» videreføres.
Forventningsdokumentet omhandler planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig
utvikling, vekstkraftige regioner og lokalsamfunn, bærekraftig areal- og transportutvikling og
byer og tettsteder der det er godt å leve. I forventningsdokumentet oppsummeres også
gjeldende statlige planretningslinjer og -bestemmelser, og planlagte revisjoner.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
Retningslinjens formål er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom planlegging
og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere til, og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt energiomlegging. Planleggingen skal bidra til at samfunnet
forberedes på og tilpasses klimaendringene. Retningslinjen omhandler klima- og
energiplanlegging og innholdet i planer som behandler klima- og energispørsmål, samt arbeid
med og samarbeid om klimatilpasning. Retningslinjen angir også krav til planprosess,
kunnskapsgrunnlag og risikovurdering som legges til grunn for planleggingen i kommune,
fylke og stat mht. klimaendringer og klimatilpasning.
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
Retningslinjene skal sikre Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer
hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene skal avsette tilstrekkelige,
store nok og egnede arealer til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller
er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014).
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et
godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og
byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i
transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for
tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale
løsninger på tvers av kommunegrensene.

4.2

Regionale planer og føringer

Fylkesplan Østfold mot 2050 (2018)
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende
tettbebyggelse samt noe LNF-formål langs elvekanten i vest.
Fylkesplanen er et strategisk dokument for samfunnsutviklingen i Østfold og består av en
samfunnsdel og en arealstrategi. Planen fokuserer på bærekraftprinsippene Klima og miljø,
Verdiskaping og kompetanse samt Levekår og folkehelse. Arealstrategien fokuserer på god
arealutnyttelse, kompakte og attraktive byer og tettsteder, et samfunn hvor alle kan delta,
trygge oppvekstvilkår for barn og unge samt redusert privatbiltrafikk. Fylkesdelplaner for fysisk
aktivitet, folkehelse, klima og energi m.fl. er relevante for reguleringsplanarbeid, men omtales
ikke nærmere her da kommuneplanens arealdel er forankret oppover i regionale planer.

Figur 4.2.1: Planområdet markert med svart, stiplet linje på fylkesplankart.
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4.3

Kommunale planer og føringer

4.3.1 Kommuneplanens arealdel (KPA) 2020-2032 (vedtatt 18.06.2020)
Planområdet ligger i byområdet og omfatter hovedsakelig FMV6 Glombo vest, avsatt til formål
framtidig bebyggelse og anlegg, parkformål, blågrønn struktur (fergeleie og elvepromenade),
og småbåthavn. Det er avsatt hensynssoner for flomfare, naturmiljø og krav om felles
planlegging, dvs. at hele delfelt FMV6 med byggeområde, fergeleiet, elvepromenade,
småbåthavn og Ballastparken skal reguleres samlet. Eksisterende turveitrasé er avsatt i
Glomboveien, mens framtidig turveitrasé er avsatt langs elva (kyststi) og øst for planområdet.
Hovedsykkeltrasé er avsatt i Selma Nygrens vei øst for planområdet. KPA gir bestemmelser
om en rekke tema som skal legges til grunn for planarbeidet.

Figur 4.3.1.1: Planområdet markert med svart, stiplet linje på kommuneplankartet.

Følgende bestemmelser til kommuneplanen er relevante:
2 Plankrav
2.1 Plankrav
2.2 100-m beltet langs vassdrag
3 Utbyggingsavtale
4 Rekkefølgekrav
4.1 Teknisk infrastruktur og grønn infrastruktur
4.3 Rekkefølgekrav - Nærmiljøpark og andre utearealer
5 Bylandskap
6 Blågrønne verdier
6.1 Landskap og grønnstruktur
6.2 Elva
6.3 Elvepromenade
6.4 Grønne korridorer
6.5 Parker og trær
6.6 Terrengtilpasning
7 Utbygging
7.1 Generelt; a) illustrasjoner, b) barnehage og c) nordøstvendte leiligheter
9 FMV Vest
9.1 Gaterom
9.2 Blågrønn struktur
9.3 Generelt om utbyggingsområder
9.9 FMV6 – Glombo Vest
10 Høyder
10.2 e) FMV6
10.3 a), b), c), e) og f) Tilleggskrav for høyder
11 Byområdet
11.4 «Øyeblikkspark» på rivningstomter
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12 Handel og strøkstjenlig virksomhet utenfor sentrumsformål
12.2 Handel
12.3 Strøkstjenlig virksomhet
13 Uteoppholdsareal
13.1 Krav til areal
13.2 Krav til kvalitet for felles og offentlig uteoppholdsareal
13.3 Offentlig uteoppholdsareal
13.4 Sandlekeplass
13.5 Kvartalslekeplass
13.6 Nærmiljøpark
13.7 Frikjøp av offentlig uteoppholdsareal
13.9 Krav om avsetting av areal til barnehage
13.11 Krav om utomhusplan
14 Kulturminner og kulturmiljø
14.1 Tilpasning
14.3 Bevaring og gjenoppretting
15 Universell utforming
15.1Hovedløsning
15.4 Tilgjengelige boenheter
16 Transport
16.1 Sykkel og gange
16.2 Mobilitetsplan
17 Parkering for bil
17.2 Parkeringsplasser for bil
17.3 Utforming av parkeringsplasser
17.4 Parkering til småbåthavn
18 Parkering for sykkel
18.1 Parkeringsplasser for sykkel
18.2 Krav til utforming
18.3 Plassering
19 Skilt og reklame
19.1 Søknadsplikt
20 Massehåndtering
20.1 Rene masser
21 Fjernvarme
21.1 Tilknytningsplikt
22 Renovasjon
22.1 Krav til utforming
22.2 Renovasjonsteknisk plan
22.3 Plassering
23 Vann og avløp
23.1 Krav til utforming
24 Overvann
24.1 Prinsipper for overvannshåndtering
24.2 Flomveier
24.3 Bekker
24.5 Samordning og klimafaktor
24.6 Blågrønn faktor
25 Samfunnssikkerhet og miljøkvalitet
25.1 Kvikkleireskred
25.2 Støy og støv
25.3 Støy og støv i bygg- og anleggsfasen
25.5 Forurensning
25.6 Skipsstøt
34 Bruk og vern av sjø og vassdrag
34.1 Brygger
35 Hensynssoner
35.1 Skredfare H310
35.2 Flomfare H320
37 Soner med særlige hensyn
37.4 Bevaring av naturmiljø H560
39 Krav om felles planlegging
39.1 Krav om felles planlegging H810
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4.3.2 Veiledere for FMV Vest (vedtatt 17.06.2021)
Mobilitetsveileder, Formingsveileder og Veileder for teknisk infrastruktur skal være førende
prinsipper for arbeidene med detaljreguleringsplanene på FMV Vest. Bystyret presiserte i sin
behandling 17.06.2021 at det er kommuneplanens bestemmelser som er juridisk bindende og
hjemmel for godkjenning av reguleringsplaner for området.
• Mobilitetsveileder FMV Vest, datert 10.03.2021
Veilederen redegjør for beregnet trafikkmengde ved utbygging over tid på FMV Vest, og peker
på nøkkeltiltak for å begrense biltrafikk; bedre buss- og fergetilbud, sømløst sykkelnettverk og
attraktive, gåvennlige bygater. I veilederen redegjøres det videre for utformingsprinsipper for
hovedgater på FMV Vest, og det anbefales at øvrige kjørbare gater utformes som
sambruksgater. Det foreslås virkemidler for å påvirke reisemiddelfordeling. Avslutningsvis
anbefales en samlet hovedstruktur som ser på forholdene for gående, syklende, buss, ferge
og bil i sammenheng. For FMV6 er det gang/sykkelforbindelse langs elva og etablering av
Glombo fergeleie med god gang- og sykkeltilgjengelighet som er konkretisert. Glomboveien er
ikke omtalt særskilt, men forutsettes avklart ved detaljregulering.
• Formingsveileder FMV Vest, datert 15.03.2021:
Veilederen omfatter utforming av offentlige rom, med mulighet for offentlig bruk og
tilgjengelighet, og tar ikke stilling til eierskap. Formingsveilederen går ikke ned i detaljer, men
synliggjør prinsipper og angir kvalitetsnivå for forhold som påvirker og inngår i det som vil
være felles kostnader for anlegg over bakken. Det gis føringer på bynivå og på lokalt nivå
knyttet til en rekke tema som lokalklima, byrom, tilgjengelighet, gater, parkering, mobilitet,
miljø, kulturmiljø, grønnstruktur, lek, overvann m.m. Videre ses det på ulike stedsspesifikke
tiltak. For FMV6 gjelder dette: Nabolagstorg med foreslått plassering langs elvepromenade,
elvepromenade med grønt preg og skånsom tilrettelegging for ferdsel og opphold på naturens
premisser i Ballastparken. Avslutningsvis utdypes prinsipper for overganger offentlig-privat,
kantsoner gater, overgang vann-land, møblering og belysning, og det beskrives kvalitetsnivå
på ulike tiltak.
• Veileder for teknisk infrastruktur FMV Vest, datert 12.03.2021
Veilederen er et hjelpemiddel for samarbeid og helhetlig utbygging av teknisk infrastruktur, og
fordeling av felleskostnader for opparbeidelse av denne infrastrukturen. Det er utarbeidet et
dimensjoneringsgrunnlag og utarbeidet tegninger med løsningsforslag for de enkelte tema
som skal ivareta FMV Vest og omkringliggende område. Veilederen omhandler VA-vann,
spillvann, overvann, høyspent/strøm, fjernvarme/-kjøling, andre kabler, fjernkjølesentral,
spisslast fjernvarme og renovasjon. Det er utført en kostnadsberegning av tiltakene. For FMV6
pekes det på behov for økt kapasitet på vann, spillvannsnett, overvannshåndtering, etablering
av fjernvarmetrasé, og midlertidig sentral for fjernvarme inntil permanent løsning er på plass.
Det foreslås etablert avfallssugløsning med terminal på FMV Vest.

4.3.3 Andre relevante kommunale planer, delplaner og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel (2018), kommunedelplan for klima (2019), hovedsykkelplan
for Fredrikstad (2017), trafikksikkerhetsplan, kommunedelplan for naturmangfold (2018),
kommunedelplan for aktive liv (2019), normal for utomhusanlegg (høringsforslag 2021). Disse
er ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel og veiledere for FMV Vest og for øvrig sett
hen til i planarbeidet.
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4.4

Gjeldende reguleringsplaner

Figur 4.4.1: Planområdet markert med svart, stiplet linje ifht. gjeldende reguleringsplaner vist som
fargede felt i kartet.

Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av sideareal til vei øst i Glomboveien og
turvei langs østsiden av planområdet. Reguleringsplaner som berøres/omreguleres:
• Plan-ID 530 Ny RV 108 – Ny vei til Glombo (Regulert turvei langs planområdets østside.)
• Plan-ID 549 Gang- og sykkelvei langs Glomboveien på strekningen Skjoldveien – Stene
Stål (Regulert veiareal sørøst for planområdet.)

4.5

Tilgrensende planer

Planområdet grenser inn mot følgende reguleringsplaner:
• Plan-ID 187 En del av eiendommen 424/1 (Østre del av Glomboveien.)
Reguleringsplaner nær planområdet:
• Plan-ID 448 Glomboveien 2A (Boliger ved krysset Selma Nygrens vei-Glomboveien.
• Plan-ID 1180 Dokka Sør: Pågående reguleringsplanarbeid for boliger og sentrumsformål
v/ Jotne/Selvaag nordøst for planområdet.
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5 EKSISTERENDE FORHOLD
5.1

Beliggenhet

Planområdet ligger like nord for boligområdet Glombo på Kråkerøy, sørvest i Fredrikstad
byområde.

Figur 5.1.1: Planområdets beliggenhet markert på oversiktsbilde over Fredrikstad.

5.2

Avgrensning og størrelse på planområdet

Planområdets areal er ca. 71,2 mål. Området avgrenses av elva (Vesterelva og Hølen) i vest
og nord, og mot Glombosletta (delområde FMV5) i øst. I sør avgrenses planområdet av
Glomboveien.

Figur 5.2.1: Planområdet med tilliggende eiendommer. Eiendomsgrenser er røde.
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5.3

Dagens arealbruk i og ved planområdet

Figur 5.3.1: Planområdet markert på ortofoto fra 2019.

I planområdet er det i dag industribebyggelse (tidligere Stene Stål Gjenvinning, ikke lenger i
drift.) Det er gitt rivningstillatelse til bebyggelsen på eiendommen. Det ligger en industrihavn
med kai i vest, og en kommunal brygge i sørvest.
I sør ligger Glomboveien. Veien har fortau og busslomme i østre del. Vest for busslommen og
langs industritomta er det ikke fortau, og veibredde er ca. 5 meter. Det er kantstopp for buss i
svingen Glomboveien-Ballastveien.
Nord i planområdet ligger Ballasttomta, Nordens best bevarte ballastplass med sjeldne
plantearter ført dit med ballast fra seilskutetida som varte fram til 1.verdenskrig.
Planteforekomstene er registrert og følges opp av kommunale ressurser i samarbeid med
grunneier. På tomta er det også betongfundamenter som er rester etter et påbegynt
seilskuteverft.
Langs østsiden av Ballasttomta ligger et bekkefragment kantet med trær og annen
vegetasjon. Øst for bekken og industritomta ligger en turvei som går mellom Glomboveien og
Selma Nygrens vei. Turveien er gruset og ca. 3 m bred.

5.4

Stedets karakter, estetikk

Planområdet er bebygd med en eldre industrihall som danner en kontinuerlig vegg langs
Glomboveien i sør, samt ulike mindre driftsbygg og maskiner. Nordre del har vært benyttet til
lagring, med hauger med metall til gjenvinning. Industriområdet er inngjerdet. Mot vest er
industrikaia bygd ut i flere etapper og henger delvis sammen med kommunal kai i sørvest.
Utenfor planområdet i sør ligger Glombofjellet med eldre småhusbebyggelse. I sørvest langs
elva ligger et LNF-område opparbeidet for rekreasjon, aktivitet og lek. I vest ligger Vesterelva
og Gressvik. I Nordøst ligger Hølen (del av Vesterelva) og transformasjonsområdet FMV Vest
med Odden og Tørrdokka. I øst ligger Glombosletta (FMV5) hvor det planlegges
boligbebyggelse, ny skole m.m., Selma Nygrens vei med forbindelse mellom Fredrikstad og
Hvaler, samt naturområdet ved Åsgårdvarden.
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Figur 5.4.1: Glomboveien sett mot vest. Planområdet med Stene Stål-hallen til høyre og Glombofjellet
med boligbebyggelse til venstre. Vesterelva og Gressvik i bakgrunnen. Kilde: Google streetview.

Figur 5.4.2: Glomboveien sett mot øst. Planområdet med Stene Stål-hallen til venstre. Fjellveien og
Glombofjellet med boligbebyggelse til høyre. Kilde: Google streetview.

Figur 5.4.3: Brygga sørvest i planområdet hvor det planlegges fergeleie, sett fra Glomboveien. Kilde:
Google streetview.
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5.5
5.5.1

Landskap
Topografi
Planområdet ligger på et utfylt område og grenser mot Vesterelva i nord og vest.
Planområdet er relativt flatt og varierer mellom ca. kote +1 og kote +3,2.
I øst ligger Glombosletta (FMV5) på omtrent samme høyde som planområdet, og
Åsgårdfjellet, med Åsgårdvarden på kote +55.
Sør for planområdet ligger en fjellskjæring og Glombofjellet som stiger til ca. kote +35.
Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 5 om Bylandskap fastsetter: «Fredrikstads
bylandskap er en viktig del av vår felles identitet og skal danne rammene for alle
byutviklingsprosjekter. I plan- og byggesaker skal dokumenteres hvordan følgende
kvaliteter sikres: (...) Åsryggene og kollene med småskala bebyggelse som stikker opp
over bebyggelsen på elvesletta.»

Figur 5.5.1.1: Planområdet sett fra nord

Figur 5.5.1.2: Planområdet sett fra nordøst.
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5.5.2

5.6

Solforhold, lokalklima
Topografi og orientering gir gode solforhold i planområdet. Framherskende vindretning
er fra sørvest i sommerhalvåret og fra nordøst i vinterhalvåret.

Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet er gjennom siste del av 1800-tallet og på 1900-tallet gradvis fylt ut i elva,
og hadde stor næringsaktivitet i planke- og seilskutetida. Ballasttomta er å anse som et
levende kulturminne fra seilskute- og trelastindustritiden i Fredrikstad, med sjeldne
ballastplanter og betongfundamenter som er rester av et påbegynt seilskuteverft. Se
også beskrivelse i neste kapittel.
Det er flere Sefrak-registrerte hus (dvs. oppført før år 1900) på Glombofjellet i sør.
Ingen har registrert vernestatus i kommuneplanen. Noen få er meldepliktige, men de
fleste er fra perioden etter 1850. Bolighusene frastår som ett av Fredrikstads mange
arbeiderstrøk, og bygningene viser et vidt spekter i alder, type, størrelse og stilpreg. En
god del hus ser ut til å være intakt, mens noen er endret, til dels sterkt ombygget og har
liten grad av autentisitet. Glombo har en kulturhistorisk verdi som et helhetlig
boligområde fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Det viktigste ved
Glombo er det helhetlige miljøet der den gamle, selvgrodde strukturen er bevart med
bebyggelse som følger terrenget. Kulturmiljø, samlet vurdering Glombo: Middels verdi*.
*Kilde: KU kulturminner, utgave 3, 04.06.2018 Asplan Viak

Figur 5.6.1: Sefrakregistrerte boliger sør for planområdet. (Faksimile fra illustrasjonsvedlegg til
planforslaget, Atelier Oslo)
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5.7

Naturverdier
Industritomt og kai:
Industriområdet har ingen naturverdier i dag. Området har en stor andel tette flater,
(betongdekker) også nord for industrihallen. Blågrønn faktor er 0,1 i dette området i
dag.

Figur 5.7.1: Sjeldne plantearter registrert 2020 på Ballasttomta. Kilde: WKN rapport 2021:1 Røds Brug i Fredrikstad - Skjøtselsplan 2021-2026, Wergeland Krog Naturkart.

Ballasttomta (Røds Brug):
Ballasttomta på Glombo er for mange en godt bevart hemmelighet med en unik historie
i Fredrikstad. Arealet er ca. 25.000 m², og består av flere sjeldne og spesielle
ballastplantearter som gir tomta en historisk forankring. Ballasttomta i Fredrikstad er
sett på som Norges og kanskje Nordens mest spesielle, godt bevarte og verneverdige
skrotemark fra seilskutetiden.
Ballasttomta ligger nord for tomta til den nedlagte stålindustrien. Nordøst for
Ballasttomta står det i dag et informasjonsskilt om tomta. Informasjonsskiltet omhandler
historikken til plassen og de spesielle ballastplantene som finnes i området.
Ballasttomta er et viktig grøntareal på Glombo, men området er lite i bruk. Det er
etablert et beskjedent tråkk/sti gjennom parken. Arealet er i dag ikke inngjerdet, og slik
sett allment tilgjengelig fra alle kanter, med unntak fra den søndre delen der
Ballasttomta grenser til tidligere Stene Stål som er inngjerdet. Ballasttomta oppfattes i
dag som et frodig, men gjengrodd grøntområde, som også til dels er forsøplet.
Strandsonen strekker seg langs hele den vestre og nordre delen av Ballasttomta.
Langs østre del av Ballasttomta ligger et bekkefragment som gir gode vekstforhold for
trær og annen grønnstruktur som danner en vegetasjonsskjerm mot øst.
Det finnes også flere betongfundamenter og -elementer etter skipsindustrien inne i
området.
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Infoskilt ved adkomst nordøst for Ballasttomta

Elvekanten mot vest

Takrørområde i øst, innover til venstre i bildet.

Betongfundamentene på Ballasttomta

Elvekanten mot nord

Ballasttomta sett fra elvekanten i nord mot industri i sør.

Figur 5.7.2: Foto fra Ballasttomta (Griff Arkitektur).

Området har siden seilskutetiden og skipsindustritiden vært stort sett uberørt, og
naturen har fått grodd seg til. På og rundt betongfundamentene er det mange sårbare,
sjeldne og spesielle ballastplantearter.
Figur 5.7.1 viser hvilke arter som pr. i dag finnes hvor på tomta. Det finnes flere
plantearter på tomta som er omtalt i fremmedartlista. Dette er uønskede arter som truer
den norske floraen generelt og spesielt sjeldne arter som finnes på Ballasttomta.
Likevel vurderes sammensetningen av de ulike artene fra skrotemarken (uansett om de
er på fremmedsartslisten eller ikke) som spesielt viktige grunnet historien og skal
bevares i størst mulig grad.
Holmene i Vesterelva sørvest for planområdet:
Iflg. MDs naturbase er Huthholmen og Kjerringholmen (sørvest for planområdet) viktige
hekkeområder for sjøfugl, med flere arter på rødlista. Etablering av ny småbåthavn (økt
båttrafikk) kan innvirke negativt på fuglelivet og hekkeaktiviteten. Værste Utvikling AS er
grunneier på Kjerringholmen og på nordre del av Huthholmen (og en av forslagsstillerne
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for FMV6). Fredrikstad kommune oppfordrer til dialog/vurdering av innføring av
ferdselsforbud på holmene i hekketiden som avbøtende tiltak. Dette iht. handlingsplan
til kommunedelplan for naturmangfold.

5.8

Rekreasjonsverdi og –bruk, uteområder
Industriområdet og -kaia (tidl. Stene Stål) er i dag inngjerdet og ikke egnet/tilgjengelig
for rekreasjon/opphold.
Ballasttomta er registrert som friluftsområde (sti). Området er relativt lite brukt/tilrettelagt
som tur- og rekreasjonsområde, jf. pkt. 5.7. Området har noe besøk/befaringer av
botanikere og andre med interesse for områdets sjeldne ballastplanter.
Brygga hvor det planlegges fergeleie ligger i tilknytning til et LNF-område lenger sør
langs elva, som er opparbeidet med leke- og aktivitetselementer iht. midlertidig avtale
mellom grunneier og lokalmiljøet.
Glomboveien har i dag fortau lengst i øst mot Selma Nygrens vei. Veien har relativt lite
trafikk slik at gående, syklende og kjørende kan dele veibanen. Øst i planområdet er det
regulert og etablert en turvei som gir gang-/sykkelforbindelse mellom planområdet og
Selma Nygrens vei ved tørrdokka/Jotne.

5.9

Trafikkforhold

5.9.1

Kjøreatkomst
Glomboveien (kommunal veg) er kjøreatkomst til planområdet via Selma Nygrens vei
(fylkesveg).

5.9.2

Vegsystem
Glomboveien er uregulert, opparbeidet med ca. 5 m asfaltbredde og mangler fortau,
med unntak av i sørøstre del. Selma Nygrens vei er del av fylkesveinettet mellom
Fredrikstad og Hvaler, og opparbeidet med gang-sykkelvei langs vestsiden.
Veiforbindelser til boligområdet sør på Glombo er smale boliggater/atkomstveier med
blandet trafikk, lav trafikkmengde og uten gjennomkjøringstrafikk.

Figur 5.9.2.1: Vegsystem i dag. Mørk gul er fylkesvei, lys gul er kommunal vei. Kilde: Statens
vegvesens vegkart

5.9.3

Trafikkmengde
Ifølge vegvesenets vegkart er ÅDT 881 i Glomboveien og 5698 i Selma Nygrens vei
(registrert i 2015).
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5.9.4

Ulykkessituasjon
Ifølge vegvesenets vegkart har det ikke vært trafikkulykker i Glomboveien de siste 13
årene.

5.9.5

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er i dag ikke fortau i Glomboveien langs planområdet.
Lengst sørøst i Glomboveien er det etablert fortau på nordsiden, og regulert gang/sykkelvei på sørsiden, med sammenhengende forbindelse til nordre Kråkerøy og
sentrum.

5.9.6

Kollektivtilbud
Det er bussholdeplasser i Glomboveien; busslomme i øst ved krysset med Selma
Nygrens vei, og kantstopp i vest i svingen mot Ballastveien. Holdeplassene trafikkeres
av rute 112 Fredrikstad-Glombo-Tørkopp som er en ringrute (vestgående i
Glomboveien) med forbindelse til sentrum. Ruten har avgang annenhver time frem til
ca. kl. 23 mandag til lørdag.

Figur 5.9.6.1: Bussholdeplasser merket med grønt punkt. Kilde: vegvesen.no/vegkart.

Figur 5.9.6 2: Eksisterende bussholdeplasser i Glomboveien; kantstopp i vest, busslomme i
sørøst. Kilde: Google streetview.
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5.10 Barns interesser
Det er ikke leke- eller uteoppholdsarealer som benyttes av barn og unge i planområdet i
dag. Glomboveien er delvis uten fortau og benyttes i noen grad av barn og unge på vei
til og fra skole og fritidsaktiviteter, men alternativer finnes via småveier/snarveier
gjennom bebyggelsen på Glombofjellet, og via turveien øst i planområdet.

5.11 Sosial infrastruktur
5.11.1 Skolekapasitet
Området har Rød barneskole og Kråkerøy ungdomsskole som skolekrets.
Rød skole (1,7 km sør for planområdet) har noe ledig kapasitet, mens Kråkerøy
ungdomsskole (2,5 km. sørvest for planområdet) er full. Iflg. kommuneplanens
arealdel skal det avsettes areal til ny skole i delområde FMV5 like øst for planområdet.
Kommunen arbeider med en plan for fremtidig skolestruktur og behov for nyetablering,
rehabilitering og utvidelse av skolebygg.
5.11.2 Barnehagedekning
Det er flere barnehager nær planområdet; Glombo barnehage (400 m sørvest),
Kråkeby barnehage (1 km nordvest) og Tørkopp barnehage (1 km sør).
Ifølge kommuneplanens arealdel skal det avsettes areal til ny barnehage i FMV6, men
det pågår en prosess med å heller samle sosial infrastruktur (barnehage + skole) i
FMV5 (nabotomt i øst), hvor kommuneplanen stiller krav om areal til skole, men ikke til
barnehage.

Figur 5.11.2.1: Planområdet markert med rødt. Barnehager markert med blå symboler.
Bakgrunnskart: Fredrikstad kommunes kartløsning.

5.11.3 Annen sosial infrastruktur
Helsehus, legevakt, NAV m.m. ligger på Værsteområdet ca. 900 m nordvest for
planområdet.
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5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet er relativt flatt, og det ligger godt til rette for å etablere universelt
utformede løsninger.

5.13 Teknisk infrastruktur
5.13.1 Vann og avløp, overvann
Det er offentlige vann- og avløpsledninger i planområdet i dag, og det er behov for nye
anlegg knyttet til planlagt utbygging. Det er overvannsutfordringer i planområdet i dag.
Forslagsstiller har hatt dialog med kommunen i lengre tid rundt utfordringene knyttet til
dette, og det utarbeides en samlet løsning for FMV5 og FMV6 i samarbeid med
kommunen. Man er opptatt av å finne en felles løsning som ikke medfører at dette
føres gjennom Ballastplanteområdet, slik det har vært en kommunal plan for tidligere.
5.13.2 Trafo
Det er el-anlegg i planområdet i dag, og det er behov for nye anlegg som
forslagsstiller planlegger i dialog med netteier.
5.13.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men det er ikke utbygd
fjernvarmenett i området per i dag. Planområdet planlegges tilknyttet fjernvarme og
ved tilknytning til fjernvarme fremlegges permanent nett frem til planområdet. Dialog
med fjernvarmeselskapet er opprettet.

5.14 Grunnforhold
5.14.1 Stabilitetsforhold, rasfare
Planområdet består av fyllmasse over marine avsetninger, og det er på bakgrunn av
dette gjennomført vurdering av områdestabilitet og kvikkleire iht. NVEs retningslinjer i
planarbeidet.
Fra fjellskjæring sør for Glomboveien har det ifølge Fredrikstad kommune tidligere
vært tilfeller av steinnedfall, og det er derfor gjort en vurdering av stabilitet og
sikringstiltak ifbm. planarbeidet.

5.14.2 Ledninger
Deler av planområdet er utbygd, og det er eksisterende ledninger i området som
kartlegges i forbindelse med planarbeidet og påvises rutinemessig før igangsetting av
tiltak.
5.14.3 Grunnforurensning
Det har tidligere vært industrivirksomhet i planområdet (Stene Stål Gjenvinning samt
tidligere virksomheter), og dermed vurdert sannsynlig at grunnen er forurenset. Det er
gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser ifbm. planarbeidet og utarbeidet
tiltaksplan som er godkjent av kommunen.
5.14.4 Radon
I NGUs aktsomhetskart for radon er hele planområdet vist med usikker aktsomhet.
Radonsikring ivaretas i byggesaken iht. gjeldende teknisk forskrift, og vurderes ikke
nærmere i planarbeidet.

5.15 Støyforhold
Deler av planområdet er i dag berørt av trafikkstøy langs Glomboveien.
Planlagt utbygging vil gi endret støysituasjon, og det er gjennomført støyfaglig utredning
i forbindelse med planarbeidet.
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Illustrasjon: Trafikkstøyforhold i dagens situasjon. Planområdet berøres av gul støysone langs
Glomboveien.

Ifølge kommunens kartløsning er planområdet også berørt av industristøy fra Jotne.
Jotnes område er imidlertid under regulering og transformasjon fra industri til
bolig/sentrumsformål, så det er sett bort fra denne støykilden i dette planarbeidet.

5.16 Luftkvalitet
Luftkvaliteten i området er vurdert som tilfredsstillende i dagens situasjon, basert på lav
trafikkmengde og god luftutskifting. Planlagte tiltak vil ikke medføre noen vesentlig
trafikkøkning eller annet som vurderes å påvirke luftkvaliteten vesentlig, og temaet
utredes på bakgrunn av dette ikke nærmere i planarbeidet.

5.17 Risiko og sårbarhet (ROS), (eksisterende situasjon)
Det er utarbeidet ROS-analyse, jf. vedlegg til planforslaget. Ved å sammenholde mulige
risikokategorier og kildemateriale med info om planområdet er det avdekket at følgende
forhold må utredes og hensyntas i planarbeidet for å unngå uønskede hendelser:
Hendelse/situasjon
Masseras, skred,
ustabil grunn

Innledende vurdering
Grunnen består av marine avsetninger, og områdestabilitet og kvikkleire må
utredes.

Masseras/-nedfall:

Fjellskjæring langs Glomboveien kan medføre risiko for steinnedfall.
Sikringstiltak må vurderes.

Snø-/isras

Fjellskjæring langs Glomboveien kan medføre risiko for isnedfall. Sikringstiltak
må vurderes.

Flom

Området berøres av hensynssone flomfare, som må hensyntas ved
planlegging av tiltak.

Radongass

Fredrikstad ligger i aktsomhetsområde for radon, som må hensyntas ved
gjennomføring av tiltak.

Nedbørutsatt

Området er utsatt for overvannsproblematikk, og dette må ivaretas i planen.

Sårbar flora

Ballasttomta har en svært sjelden flora som skal bevares og hensyntas ved
utvikling av området. Spredning av masser med frø (svartelistede) må unngås.

Sårbar fauna

Holmene i Vesterelva sørvest for planområdet er viktig hekkeområde for
rødlistet sjøfugl og må hensyntas ved etablering av småbåthavn i
planområdet.

Vassdragsområde

Planen regulerer tiltak i elv. I planarbeidet skal forholdet til berørte
myndigheter og regelverk knyttet til vassdrag, farled, forurensing, natur- og
kulturminneverdier avklares.
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Kulturminner/-miljø

Ballasttomta er et levende kulturminne, med både sjeldne plantearter og
rester fra verftsvirksomhet fra seilskutetida før 1.verdenskrig. Kartlegging og
tilpasning av tiltak må avklares i planarbeidet.
Elvebunnen (hvor det planlegges småbåthavn/fergeleie) må undersøkes for
gjenstander (f.eks. vrak) av kulturhistorisk interesse.
Det er flere Sefrak-registrerte hus sør for planområdet og forholdet mellom
disse og planlagte tiltak må vurderes.

Vei

Planlagt utbygging medfører økt trafikk. Trafikk- og mobilitetsanalyse må
utarbeides, og veianlegg dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet.

Havn, kaianlegg

Det planlegges fergeleie og småbåthavn, og hensyn til farled og annen trafikk
på elva må ivaretas.

Brann/politi/sivilforsvar

Tilkomst for brann/redning/utrykning og slukkevann må ivaretas

Kraftforsyning

Kraftforsyning og -kapasitet til ny bebyggelse må vurderes for ny utbygging.

VA, infrastruktur

VA- og infrastrukturkapasitet og behov for nye anlegg må vurderes for ny
utbygging.

Park,
rekreasjonsområde

Ivaretakelse av planområdets inkl. Ballasttomtas rekreasjonsverdi skal
vurderes i planarbeidet.

Støy eksisterende
trafikk

Søndre del av planområdet berøres av gul støysone langs Glomboveien. Støy
må utredes i planarbeidet.

Forurenset grunn

Området er en tidligere industritomt med høy sannsynlighet for
grunnforurensing. Prøvetaking må gjennomføres og tiltaksplan utarbeides.

Forurensning i sjø

Det planlegges fergeleie og småbåthavn som kan innebære inngrep i
elvebunn/ mudring hvor det tidligere har vært industrihavn. Tidligere bruk kan
innebære at elvebunnen er forurenset. Vurdering og tiltak mot evt. spredning
av forurensede sedimenter skal ivaretas etter gjeldende regelverk.

Støy nyskapt trafikk:

Planlagt utbygging vil medføre økt trafikk, og støyfaglig utredning må
gjennomføres i planarbeidet for å sikre tilfredsstillende støyforhold for boliger
og uteareal både i og ved planområdet.

Støy og støv i
anleggsperioden

Ivaretakelse av retningslinjer for støy og støv i anleggsperioden må sikres i
planen.

Ulykke i av-/påkjørsler:

Nye avkjørsler planlegges, og trafikksikker utforming inkl. frisikt må sikres i
planen.
Nye gang-/sykkelforbindelser planlegges, og trafikksikker utforming inkl. frisikt
må sikres i planen.
Risiko/sårbarhet knyttet til ferdsel langs elva må vurderes.

Ulykke med
gående/syklende:

Ulykke ved
anleggsgjennomføring
Spesielle tiltak ved
anleggsgjennomføring

Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes i planarbeidet.
Anleggsgjennomføring i/ved Ballastparken kan skade biologisk mangfold og
kulturminner, og sikringstiltak må vurderes i planen.

Utredninger og vurderinger i planarbeidet knyttet til disse forholdene er beskrevet i kap.
6.17.

PLANBESKRIVELSE – Detaljreguleringsplan for FMV6 med Ballastparken – Plan-ID: 30041208

25 av 80

6 PLANFORSLAGET
6.1

Planlagt arealbruk

6.1.1 Formål i planområdet
Arealformål
§ 12-5 nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1800 Kombinert bebyggelse- og anleggsformål;
Boligblokkbebyggelse/Forretning/Offentlig eller privat
tjenesteyting
§ 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 Kjøreveg
2012 Fortau
2013 Torg
2015 Gang- og sykkelveg
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg
2041 Kai
2800 Kombinert samferdsel og tekn.infrastrukturformål;
Fortau/Kollektivholdeplass
§ 12-5 nr. 3 - Grønnstruktur
3050 Park
§ 12-5 nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag
6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone
6220 Havneområde i sjø
6230 Småbåthavn

Feltkode

Areal (m2)

KBA

19 257,35

KV
FO1-2
TO
GS
AVT1-3
KAI1-3
SK

1862,62
787,1
1 553,77
2 510,11
311,1
2 009,06
94,07

PA

22 728,74

BSV1-2

11 632,69

HOS
SH

SUM Areal planområde
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6.2
6.2.1

Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
KBA: Boligblokkbebyggelse i form av punkthus over felles p-kjeller, og med
uteoppholdsareal mellom husene, inkl. en offentlig nærmiljøpark diagonalt gjennom
boligområdet fra sørvest til nordøst. Innslag av næringsvirksomhet
(forretning/tjenesteyting) tillates i en begrenset del av bebyggelsen.
KV: Glomboveien reguleres til 6,75 m bredde (6,5 m kjørebane + 0,25 m skulder).
Svingen mot Ballastveien reguleres med nødvendig breddeutvidelse.
FO1-2: Fortau langs nordsiden av Glomboveien reguleres med 3 m bredde, og knyttes
til eksisterende fortau lengst øst i Glomboveien.
TO: Torg som sammen med kaiområder (KAI2-3) og gang-/sykkelveg (GS) vest for
boligområdet skal utgjøre ny, offentlig tilgjengelig elvepromenade med høy andel
blågrønn struktur og oppholdsarealer. Innslag av næringsvirksomhet
(forretning/tjenesteyting) tillates på en begrenset del av torget.
GS: Nye gang-/sykkelveiforbindelser reguleres vest, nord og øst for boligområdet,
med 3,5 og 6 m bredde.
AVT1-3: Grøft langs sørsiden av Glomboveien og formål i frisiktsone sørøst i
planområdet.
KAI1: Kaiområde for framtidig etablering av fergeleie for offentlig rutebåt (Byferga)
med tilhørende nødvendige funksjoner for fergedrift samt blågrønn struktur.
KAI2-3: Kaiområder som sammen med gang- og sykkelveg (GS) og torg (TO) vest for
boligområdet skal utgjøre ny, offentlig tilgjengelig elvepromenade med høy andel
blågrønn struktur og oppholdsarealer. Innslag av næringsvirksomhet (kiosk,
uteservering, utstyrsutleie o.l.) tillates på en begrenset del av KAI4. Elvepromenadens
bredde er > 10 meter.
SK: Kantstopp for buss langs Glomboveien med 20 m lengde og tilsvarende bredde
som fortau FO skal etableres innenfor dette området. Det er åpnet for å etablere
tilhørende leskur i KBA.
PA: Ballasttomta reguleres til park; Ballastparken, med hensynssone bevaring av
naturmiljø og bevaring av betongelementene fra seilskutetida. Området tilrettelegges
for ferdsel og opphold på naturens premisser, med turveitrasé (kyststi) som er hevet
over terrenget og med rekkverk/gjerde, og oppholdssoner i tilknytning til stisystemet,
som fiskebrygge og andre anlegg for lek/aktivitet, rekreasjon og naturopplevelse.
BSV1-2: Areal i elv. I BSV2 tillates etablering av konstruksjoner (flytende, på påler e.l.)
for offentlig uteoppholdsareal og ferdsel tilknyttet turveisystemet i Ballastparken,
maks. 10 m ut i vannarealet, og med samlet areal begrenset til 300 m2.
SH: Småbåthavn som fra landsiden er tilgjengelig fra elvepromenaden.
HOS: Areal for anløpsområde og landgang for offentlig rutebåt (Byferga) ved KAI1.
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6.3
6.3.1

Bebyggelsen – typologi, plassering, utforming og høyde
Bebyggelsens typologi og plassering

Figur 6.3.1.1: Landskapsplan med bebyggelse og anlegg i boligområdet. (illustrasjonsplan:
COWI)

I KBA planlegges boligblokkbebyggelse i form av punkthus over en felles p-kjeller.
Med punkthus menes frittliggende boligblokk med en inngang og flere leiligheter i hver
etasje konsentrert rundt en felles oppgang. Det er leiligheter i flere retninger, slik at
bebyggelsen ikke har noen tydelig for- og bakside.
Punkthusene planlegges plassert i rekker parallelt med Glomboveien, som gir sørøstnordvestlige (SØ-NV) sikt- og bevegelseslinjer gjennom byggeområdet, mellom elva
og Glombosletta (FMV5).

Figur 6.3.1.2: Sikt- og bevegelseslinjer gjennom bebyggelsen (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)

Punkthusene i hver rekke planlegges plassert forskjøvet i forhold til hverandre. Dette
gir varierte mellomrom med leke- og uteoppholdsarealer i ulik størrelse mellom
husene og ut mot elvepromenaden i vest og gang-/sykkelveien i øst. Forskyvingen gir
også sikt og snarveier for gående og syklende skrått gjennom området.
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Den viktigste gangforbindelsen gjennom boligområdet blir mellom sørvestre og
nordøstre hjørne av tomta; Diagonalen.

Figur 6.3.1.3: Diagonalen – offentlig strøk med nærmiljøpark (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)

I diagonalen etableres min. 2,5 mål nærmiljøpark; et offentlig tilgjengelig leke- og
uteoppholdsareal åpent for alle.
På hver side av diagonalen, mellom husene, etableres felles uteoppholdsareal for
beboerne.

Figur 6.3.1.4: Offentlig (t.v.) og felles (t.h.) uteoppholdsareal (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Det tillates inntil 14 punkthus i KBA. Disse skal plasseres innenfor byggegrensene vist
på plankartet. Byggegrensene danner to felt; ett på hver side av diagonalen. Det kan
plasseres inntil 7 punkthus innenfor hver byggegrense.
En forutsetning for byggenes plassering innenfor byggegrensene er at i de smaleste
hjørne-mot-hjørne-situasjonene langs diagonalen skal bredde på offentlig areal være
min. 10 m og overlapp mellom hus skal ikke være mer enn 1 m. Dette for at arealet
skal oppleves offentlig og inviterende.

Fig. 6.3.1.5: Hjørne-mot-hjørne-situasjoner langs diagonalen. (Illustrasjonsprosjekt)

Fig. 6.3.1.6: Maks 1 m overlapp i
hjørne-mot-hjørne-situasjoner

Fig. 6.3.1.7: Min. 10 m bredt
offentlig areal i diagonalen

Reguleringsplanen gir nødvendig fleksibilitet til å avklare punkthusenes eksakte
plassering, akse- og bæresystem innenfor byggegrensene i forbindelse med
detaljprosjektering og byggesøknad. Mellomrommene skal imidlertid danne varierte
leke- og uteoppholdsarealer som oppfyller kommuneplanens krav. Sol- og brann- og
dagslyskrav skal også ivaretas. Dette vil gi en plassering av bebyggelsen omtrent som
vist i vedlagte illustrasjonsplaner.
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6.3.2

Bebyggelsens utforming og høyde
Kommuneplan og prosessledende beslutning i planutvalget åpner for maks. tillatt
gjennomsnittlig gesimshøyde på 23 m og maks. byggehøyde 28 m, unntatt mot
Glomboveien i sør, hvor bygningshøyden skal reduseres og tilpasses bebyggelse i
syd.
Planforslaget åpner for gjennomsnittlig gesims- og maks byggehøyde på hhv. 23 m og
28 m, unntatt mot Glomboveien i sør og mot gang-/sykkelvei i øst, hvor det tillates
maks. gjennomsnittlig gesimshøyde 17,5 m og maks. byggehøyde 22,5 m.
Det stilles i tillegg krav om at bebyggelsens gesimshøyde skal variere i antall etasjer
mot gateløp.
Etasjer over tellende maks gesimshøyde skal være tilbaketrukket med min. 3 m, eller
med skråtak. I tillegg stilles det krav om at alle punkthus skal ha tilbaketrukne etasjer
på flere sider, og tilbaketrekking skal være min. 1,5 meter, eller med skråtak. Dette
sikrer at bebyggelsen «tynnes ut» i høyden, og gir økt sikt og lysinnslipp mellom
bygningene.
Gjennomsnittlig gesimshøyde og byggehøyde skal måles per gateløp, fra gateløpets
gjennomsnittsnivå.
Gateløp som høyder skal måles fra rundt felt KBA er: Glomboveien i sør, gang/sykkelvei på elvepromenaden i vest, samt gang-/sykkelvei langs nord- og østsiden av
felt KBA.

Figur 6.3.2.1: Fasadeoppriss mot Glomboveien. Bebyggelsen trappes ned i høyde mot Glombo
i sør. Elvepromenade til venstre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo).
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Figur 6.3.2.2: Fasadeoppriss mot Elvepromenaden. Bebyggelsen trappes ned i høyde mot
Glombofjellet til høyre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo).

Figur 6.3.2.3: Fasadeoppriss mot Ballastparken. Glombofjellet i bakgrunnen. Elvepromenade til
høyre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo).
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Figur 6.3.2.4: Fasadeoppriss mot FMV5 i øst. Bebyggelsen trappes ned i høyde mot øst, og mot
Glombofjellet (til venstre). Ballastparken til venstre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo).

Internt i felt B skal gesims- og byggehøyde måles fra gjennomsnittsnivå i
forbindelseslinje sørøst-nordvest gjennom området, hvor maks. kotehøyde for terreng
over p-kjeller er fastsatt.

Figur 6.3.2.5: Terrengsnitt gjennom boligområdet, med oppriss av intern bebyggelse.
Glombofjellet med bebyggelse danner silhuett i bakgrunnen. FMV5 til venstre. Elvepromenaden
til høyre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo).
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Høyde på terreng over p-kjeller planlegges hovedsakelig med kote + 3,5 m. Dette
sikrer gode terrengmessige overganger, universell utforming, sikt og opplevelse av
offentlig tilgjengelighet fra omgivelsene. Men da omgivelsene varierer noe i høyde,
med et høybrekk i Glomboveien, kan det bli behov for noe mer høyde nær høybrekket
for å sikre nødvendig fall/avrenning. Maks tillatt høyde er derfor satt til kote + 4 m
innenfor et avgrenset bestemmelsesområde (#1).
I uteoppholdsarealene utenfor ferdselslinjer i KBA, og uten konflikt med siktlinjer SØNV og sikt gjennom diagonalen, tillates stedvis inntil 0,5 m oppbygging over angitt
makshøyde, for etablering av landskapselementer og dypere vekstlag for vegetasjon.
Overganger mellom p-lokk og omgivelser skal utformes med god terrengtilpassing.
Atkomster i hver side av diagonalen, og i tillegg minst én atkomst fra hver av sidene i
vest, sør og øst skal være universelt utformet.

Figur 6.3.2.6: Perspektiv fra elvepromenaden med siktlinje gjennom diagonalen. Universelt
utformet overgang mellom g-/s-veg langs elva og offentlig nærmiljøpark mellom boligene. Sikt
mot Åsgårdfjellet i bakgrunnen. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)

Figur 6.3.2.7: Perspektiv fra gang-/sykkelvei øst for boligområdet, sett mot elva og Gressvik i
vest. Glombofjellet ses mot venstre. Universelt utformet overgang mellom omgivelsene og
boligområdet. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Fra nordsiden stilles det ikke krav om universelt utformet atkomst. Her kan
overgangen utformes terrassert eller som en rett kant, med trappeatkomst.
Begrunnelse for dette er at Ballastparken skal gjerdes inn langs sørsiden, og det er
dermed ingen naturlige målpunkter i denne retningen. Dette åpner også for en bedre
utnyttelse av p-kjelleren. Det vil også gi et større, horisontalt fellesareal for beboerne
nord for nærmiljøparken/diagonalen, med et roligere, mer tilbaketrukket preg og
begrenset gjennomgangstrafikk.

Figur 6.3.2.8: Perspektiv fra gang-/sykkelvei mellom boligområdet og Ballastparken, sett mot
elva i vest. Mot venstre ses diagonalen med uteoppholdsareal over parkeringskjeller. Mot denne
siden (nord) åpner planen for at p-kjeller kan avsluttes med en rett kant eller terrasseres, med
atkomst til lokket via trapp. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)

6.3.3

Grad av utnytting
Grad av utnytting i KBA er maks 6600 m2 BYA. Dette gir rom for punkthusbebyggelse
som vist i illustrasjonsprosjekt samt mulighet for å etablere mindre bygg i leke- og
uteoppholdsareal som f.eks. drivhus, boder, pergola, grendehus for beboerne,
takoverbygg til sykkelparkering, leskur ved kantstopp buss o.l.
Det skal ikke beregnes BYA av p-kjeller, da dekket over p-kjeller blir å anse som
terreng; offentlig tilgjengelig med nærmiljøpark med leke-/uteoppholdsareal og
grønnstruktur, og med universelt utformede og terrengtilpassede tilkomster fra
omgivelsene.

6.3.4

Næringsarealer, antall m2 og arbeidsplasser
Planforslaget åpner for etablering av næringsvirksomhet som kiosk, bevertning,
forretning som dekker lokalt behov, utstyrsutleie e.l. i KBA. Det åpnes også for
tilsvarende virksomhet i felt TO (torgformål på elvepromenaden). Henvendelse skal
være mot offentlig uteoppholdsareal.
Det er ikke utarbeidet konkrete planer eller skisseprosjekt for dette, men området er
vurdert som godt egnet til slik mindre, lokal næringsvirksomhet med tanke på planlagt
småbåthavn, elvepromenade og stedets gode solforhold; F.eks. en nabolagskafé,
restaurant eller iskiosk i et av punkthusene. På elvepromenaden kan f.eks.
kajakk/SUP-utleie, uteservering eller foodtruck være aktuelt. Planforslaget åpner med
dette for å skape aktivitet og sosiale møtepunkt i området.
Areal for næringsvirksomhet er satt til maks. 400 m2 BRA i KBA og maks. 200 m2 BRA
i felt TO. Dette tilsvarer ca. areal i én førsteetasje i et punkthus, og ca. 1/6 av arealet i
TO, og er altså svært begrenset. Slik virksomhet vil kun ha et lokalt nedslagsfelt, og
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være henvendt mot gående, syklende og båtfolk ved elvepromenaden og havna.
Driftstilkomst kan skje via samme rute som øvrig drift/vedlikehold i planområdet, og
evt. drifts- og besøksparkering kan innpasses i p-kjeller.
Slik begrenset næringsvirksomhet kan ikke sies å konkurrere med sentrum, eller gi
noen negative samfunnsmessige virkninger. Formingsveileder for FMV Vest foreslår
denne type virksomhet ved nabolagstorg for å legge til rette for bydelsaktivitet og
binde sammen det lokale livet med byens øvrige.
Det anslås at slik virksomhet kan legge til rette for ca. 2 - 10 arbeidsplasser.

6.3.5

Antall boliger, leilighetsfordeling
Mulig BTA (bruttoareal) boligbebyggelse i planområdet legger til rette for inntil ca. 330
boenheter. Det tas sikte på å tilby en variert leilighetsmiks for å bidra til en
sammensatt beboergruppe. Mulig BTA og antall boenheter begrenses av maks-krav til
bebygd areal, høyde og parkering, og min.-krav til leke- og uteoppholdsareal, sol-,
dagslys- og øvrige kvalitetskrav.

6.3.6

Trinnvis utbygging
Det er aktuelt å bygge ut boligområdet i flere trinn. Det tas sikte på inntil fire
byggetrinn, med oppstart i sørvestre hjørne, og deretter suksessiv utbygging av pkjeller og punkthus i retning med klokka.

Figur 6.3.6.1 Planlagt utbyggingsrekkefølge med fire byggetrinn (BT1-4). Første byggetrinn i
sørvestre hjørne.

En stor andel (ca. 2 mål) av den offentlige nærmiljøparken (min. 2,5 mål) vil dermed
ferdigstilles sammen med første byggetrinn («BT1» på illustrasjonen under). I tillegg til
dette ferdigstilles tilliggende andel av elvepromenade som også er offentlig
uteoppholdsareal.
Den offentlige gang-/sykkelforbindelsen gjennom diagonalen og resten av
nærmiljøparken vil ferdigstilles i forbindelse med byggetrinn 3.
Tilstøtende del av elvepromenade, vei, fortau og gang-/sykkelvei vil ferdigstilles
parallelt med byggetrinnene.
Ballastparken gjerdes inn midlertidig ifbm. BT1 for å unngå økt ferdsel og slitasje på
biotopen. Kyststien ferdigstilles samtidig med BT2 (knyttet til ferdigstillelse av
tilstøtende elvepromenade), og endelig inngjerding av parken ferdigstilles suksessivt
med BT2 og BT3.
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6.4
6.4.1

Boligmiljø / bokvalitet
Generelt
Bebyggelsen planlegges som punkthus med varierende høyder i et åpent
parklandskap med underliggende parkeringskjeller. P-kjeller er senket ned i terrenget
for å sømløst knytte offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer sammen med
omkringliggende veinett, Ballastparken og elvepromenaden. Gårdsrommet mellom
husene får differensiert bruk, som ivaretar allment tilgjengelige gangforbindelser,
offentlige og felles uteoppholdsarealer og skjermede private soner og forhager.
Bygningene trappes ned i høyde mot Glomboveien for å tilpasse seg eksisterende
småhusbebyggelse på Glombofjellet i syd, og mot øst for å tilpasse seg framtidig
bebyggelse i FMV5. Husene får i tillegg inntrukne etasjer på flere sider i form av
terrassering eller skrå takformer slik at de fremstår slankere og lettere mot toppen.
Dette gir mer gjennomsyn, og tilpasser skalaen til omgivelsene. Hvert hus får en
individuell karakter samtidig som husene skal danne en samlet helhet. Punkthusene
skal plasseres slik at det dannes siktlinjer gjennom området og gode sol- og
utsiktsforhold.
Leilighetene er hovedsakelig planlagt organisert med oppholdsrom i hjørnene og
balkonger inntrukket i fasadelivet, slik at man kombinerer gunstige solforhold med
privathet. Det tilrettelegges for innglassede balkonger som muliggjør fleksibel bruk
med hensyn til værforhold og årstid. Boenheter i øvre etasjer får i tillegg private
takterrasser.
Ny bebyggelse og uteområder vil utformes i samsvar med krav til universell utforming i
gjeldende teknisk forskrift.

6.4.2

Forholdet til nærliggende bebyggelse og anlegg
Forholdet til nærliggende bebyggelse på Glombofjellet er undersøkt i planarbeidet.
Illustrasjonene nedenfor viser dagens situasjon sammenlignet med planlagt framtidig
bebyggelse. Standpunkt for perspektiver er fra de ulike atkomstveiene på fjellet, mot
planområdet. Flere illustrasjoner finnes i illustrasjonsvedlegg til planforslaget,
utarbeidet av arkitekt Atelier Oslo.

Figur 6.4.2.1: Standpunkter for perspektiv.
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Figur 6.4.2.2: Sammenligning eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra Fjellveien.

Figur 6.4.2.3: Sammenligning eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra Fjellveien.
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Figur 6.4.2.4: Sammenligning eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra Fjellveien.

Figur 6.4.2.5: Sammenligning eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra Oscar Pettersens vei.
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Figur 6.4.2.6: Sammenligning eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra Oscar Pettersens vei.

Figur 6.4.2.7: Sammenligning eksisterende og planlagt bebyggelse sett fra Ballastveien.
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6.4.3 Fjernvirkning, forholdet til bylandskapet
Avstandsvirkning av planlagt bebyggelse og forholdet til bylandskapet er undersøkt i
planarbeidet. Perspektivillustrasjonene på de neste sidene viser dagens situasjon
sammenlignet med planlagt, framtidig bebyggelse.

Figur 6.4.3.1: Standpunkter for perspektiv.
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Figur 6.4.3.1 Sammenligning av eksisterende situasjon og planlagt framtidig bebyggelse sett fra Odden på FMV.
Glombofjellet i bakgrunnen. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Figur 6.4.3.2: Sammenligning av eksisterende situasjon og planlagt framtidig bebyggelse sett fra Gressvik fergeleie. Glombofjellet i bakgrunnen, Åsgårdfjellet til venstre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Figur 6.4.3.3: Sammenligning av eksisterende situasjon og planlagt framtidig bebyggelse sett fra Lenafjellet på
Gressvik. Glombofjellet til høyre. Åsgårdfjellet i bakgrunnen mot venstre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Figur 6.4.3.4: Sammenligning av eksisterende situasjon og planlagt framtidig bebyggelse sett fra Gunnelandet på
Gressvik. Glombofjellet til høyre. Åsgårdfjellet i bakgrunnen mot venstre. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Figur 6.4.3.5: Sammenligning av eksisterende situasjon og planlagt framtidig bebyggelse sett fra Ålekilene
fergeleie på Gressvik. (illustrasjonsprosjekt: Atelier Oslo)
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Figur 6.4.3.6: Snittplan landskapssnitt.

Figur 6.4.3.7: Landskapssnitt 1 med forstørret utsnitt av planlagt bebyggelse (illustrasjonsprosjekt)

Figur 6.4.3.8: Landskapssnitt 2 med forstørret utsnitt av planlagt bebyggelse (illustrasjonsprosjekt)

Figur 6.4.3.9: Landskapssnitt 3 med forstørret utsnitt av planlagt bebyggelse (illustrasjonsprosjekt)
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6.4.4

Solforhold
Sol-/skyggediagrammene nedenfor er basert på illustrasjonsprosjekt iht.
planforslagets bestemmelser. Planlagt bebyggelse vil ikke gi vesentlige endringer av
solforhold på omkringliggende boligeiendommer. Bebyggelsen kaster noe skygge mot
Ballastparken, men da den består av punkthus og ikke tett kvartalsstruktur er
skyggevirkningen ikke vurdert som kritisk for naturverdiene i området, jf. biolog-rapport
vedlagt planforslaget. Bebyggelsens planlagte plassering i forhold til hverandre gir
også gode solforhold internt i planområdet.

Figur 6.4.4.1: Sol-/skyggediagram 21. juni (sommersolverv) kl. 09:

Figur 6.4.4.2: Sol-/skyggediagram 21. juni (sommersolverv) kl. 12:
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Figur 6.4.4.3: Sol-/skyggediagram 21. juni (sommersolverv) kl. 15:

Figur 6.4.4.4: Sol-/skyggediagram 21. juni (sommersolverv) kl. 18:
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Figur 6.4.4.5: Sol-/skyggediagram 21. mars (vårjevndøgn) kl. 09:

Figur 6.4.4.6: Sol-/skyggediagram 21. mars (vårjevndøgn) kl. 12:
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Figur 6.4.4.7: Sol-/skyggediagram 21. mars (vårjevndøgn) kl. 15:

Figur 6.4.4.8: Sol-/skyggediagram 21. mars (vårjevndøgn) kl. 18:
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6.4.5

Støyforhold
Brekke & Strand Akustikk AS har gjennomført støyfaglig utredning i forbindelse med
planarbeidet, jf. vedlegg til planen. Hovedandelen av prosjektet ligger innenfor
grenseverdier iht. retningslinje T-1442, men ligger delvis i gul støysone langs
Glomboveien. Tilfredsstillende støyforhold må her ivaretas gjennom avbøtende tiltak
som f.eks. skjerming av balkong, tettfelt på deler av vegg e.a. Dette er vurdert løsbart
og skal dokumenteres nærmere i byggesak.
Kommuneplanens arealdel åpner for at tilfredsstillende støyforhold i støyutsatte
områder kan ivaretas gjennom avbøtende tiltak så lenge dette redegjøres for.
Støykonsulenten vurderer at foreslått reguleringsbestemmelse om støy harmonerer
godt med utgangspunktet for prosjektet (støysituasjonen) og behovet for avbøtende
tiltak, og at kravene som foreslås til støy kan sies å være i tråd med kvalitetsnivået
som normalt praktiseres for denne typen boligprosjekter. Beregnede støysoner er tatt
inn i plankartet som hensynssoner og det er tatt inn bestemmelser om avbøtende
tiltak.

Figur 6.4.5.1: Støysonekart, beregningshøyde 4 m over terreng. Kilde: Brekke & Strand
Akustikk.

Støypåvirkning av nabobebyggelse er også vurdert, og støyendring for disse er
beregnet til mellom 0-1 dB, som hverken vil være merkbar eller kreve tiltak.

Figur 6.4.5.2: Differanse/økning i ekvivalent støynivå i nærområdet som følge av planlagt
utbygging (i forhold til ingen utbygging). Endringer opp til 3 dB er ikke merkbare. Kilde: Brekke &
Strand Akustikk.
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6.5

Parkering
Bilparkering:
Det planlegges etablering av inntil ca. 330 boenheter.
- Iht. KPA gir dette krav om min. 0 og maks 396 ordinære p-plasser, og min. 33 HCplasser.
Det kan bli aktuelt å etablere ca. 100 båtplasser i småbåthavna.
- Iht. KPA skal det avsettes 0,2-0,3 bilplasser per båtplass, dvs. 20-30 plasser. Ved
binding av tilhørighet til området for båtplassene kan antallet p-plasser reduseres
tilsvarende, og det skal ikke avsettes p-plass til gjestehavn.
Det kan bli aktuelt å etablere inntil 600 m2 BRA næringsvirksomhet i planområdet.
- Iht. KPA gir dette krav om min. 0 og maks 12 ordinære plasser, og min. 1 HC-plass,
avhengig av virksomhetstype.
Behov og omfang av parkering til småbåthavn og næringsvirksomhet er altså noe
usikkert. For enkelhets skyld, og for å gi både prosjektet og omgivelsene forutsigbarhet,
er krav til p-dekning for bil satt til maks 396 ordinære plasser (tilsvarer maks-kravet til
330 boenheter), og i tillegg minimumsandel HC-parkering til de ulike funksjonene.
Disse plassene skal både dekke boligenes behov inkl. gjesteparkering, og øvrig
parkering til evt. næringsvirksomhet og småbåthavn. Fordeling av plassene avklares
ifbm. seksjonering/interne avtaler.
Dette er lavere enn trafikkmengden som er lagt til grunn for både trafikk- og
støyberegning. (Der er det lagt til grunn 350 boenheter, som senere er redusert til ca.
330 i prosjektet).
Krav til bilparkering er i tråd med kommuneplanen, med unntak av andel HC-plasser for
bolig. KPA stiller krav om min. 0,1 HC-plass per boenhet. Dette vurderes som en
hensiktsmessig andel i prosjekter med få boenheter, men for boligmengden det legges
opp til i dette prosjektet blir andelen erfaringsmessig for høy, både ifht. etterspørsel og
behov. Vegvesenets håndbok N100 har ingen minstekrav til HC-plasser, men henviser
til parkeringsforskriften som krever 4 % HC-plasser i p-anlegg med mer enn 50 plasser,
og 2 % når anlegget har < 50 plasser. Slik differensiering forekommer i kommuneplaner
i andre byer. 5 % HC-andel er godkjent i nyere reguleringsplaner i Fredrikstad for
prosjekter med tilsvarende boligmengde.
På bakgrunn av dette er min. 0,05 HC-plass per boenhet lagt til grunn for planforslaget.
Sykkelparkering:
Krav til sykkelparkering er i tråd med kommuneplan.

6.6

Tilknytning til infrastruktur
Forslagsstiller er i dialog med Fredrikstad kommune om kommunalteknisk infrastruktur
og utbyggingsavtale, og med øvrige anleggseiere/leverandører om fjernvarme, elforsyning etc. til planområdet. Foreløpig plan for infrastruktur er dokumentert i vedlegg
til planforslaget. Mht. fjernvarme er det behov for midlertidig varmesentral frem til
hovednett for FMV Vest er utbygd. Trafo/nettstasjon er ikke stedfestet med eget formål,
og bestemmelsene fastsetter i hvilke deler av planområdet dette kan plasseres, i
samråd med netteier.

6.7
6.7.1

Trafikkløsning
Kjøreatkomst
Kjøreatkomst til planområdet er fra Glomboveien. Det legges til rette for inntil to
nedkjøringer fra Glomboveien til p-kjeller. Ellers kan planområdet nås for utrykningsog nyttekjøretøy o.l. via gang-/sykkelveier vest, nord og øst for byggeområdet.
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Området mellom boligblokkene skal hovedsakelig være bilfritt, men lokket
opparbeides kjørbart for brannbil/utrykning, og de tre øst-vestlige passasjene mellom
bebyggelsen tilrettelegges for tilkomst og korte stopp for f.eks. hjemmesykepleie,
leveranser, flyttebil og lignende. Utforming av arealet skal signalisere ferdsel med
gangfart på myke trafikanters premisser. Drifts- og vedlikeholdsatkomst til
Ballastparken planlegges fra gang- og sykkelvei nord for bebyggelsen/sør for parken.

6.7.2

Utforming av veger, tilgjengelighet for gående og syklende. Mobilitet.
Løsninger for utforming av veianlegg er basert på mobilitetsplan og veinotat utarbeidet
av COWI ifbm. planarbeidet, jf. vedlegg til planen. Mobilitetsplanen er felles for FMV5
og FMV6, og basert på føringer fra bl.a. mobilitetsveileder for FMV Vest.

Figur 6.7.2.1: Mobilitetsprinsipp for FMV5 og FMV6. Trafikk- og mobilitetsnotat er vedlagt
planforslaget.

Glomboveien er en samlevei som vil betjene mer enn 250 boenheter og utvides i
planforslaget fra dagens 5 m til 6,5 m kjørebanebredde, i tråd med krav fra Fredrikstad
kommune. Langs sørsiden av veien reguleres 0,25 m skulder og 1,25 m grøft.

Figur 6.7.2.1: Ny regulert veiprofil i Glomboveien, basert på Sa2-Normalprofil i kommunal
veinorm, iht. krav fra Fredrikstad kommune.

I svingen mot Ballastveien er det avsatt nødvendig breddeutvidelse for møtende buss
og lastebil. Breddeutvidelsen ivaretar også utkjøring fra Fjellveien. Breddeutvidelsen i
svingen avsluttes mot eksisterende veikant i Ballastveien. Dette medfører en mindre
vesentlig utvidelse ifht. varslet planområde, men dette er ikke vurdert å utløse krav om
ny varsling da utvidelsen kun berører kommunalt veiareal og grunneier Fredrikstad
kommune som skal vurdere og behandle planforslaget.
Nytt fortau reguleres langs Glomboveiens nordside med 3 m bredde. I øst kobles det
nye fortauet til eksisterende fortau ved busslomme. I vest kobles fortauet mot ny gang/sykkelvei langs elvepromenaden og framtidig fergeleie.
Vest for bebyggelsen på elvepromenaden reguleres ny gang-/sykkelvei med 6 m
bredde, i tråd med breddekrav i kommuneplanens arealdel.
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Nord for bebyggelsen reguleres gang-/sykkelvei med 3,5 m bredde, i tråd med
anbefaling i mobilitetsnotat. Nord for bebyggelsen kan gående og syklende også
ferdes via ny Kyststi og turveitrase gjennom Ballastparken, som planlegges hevet over
terrenget og som skal ha 1,8 m fri bredde mellom rekkverk.
Øst for bebyggelsen reguleres gang-/sykkelvei med 6 m bredde. Nordøst for
bebyggelsen kobles gang-/sykkelveien mot eksisterende turvei med med ca. 3 meter
bredde.
Fortau øst i Glomboveien, gang- og sykkelvei øst for boligområdet og eksisterende
turvei nordøst for planområdet forventes å bli revurdert og omregulert i forbindelse
med at framtidig arealbruk avklares for FMV5. Løsningene i planforslaget er imidlertid
vurdert å gi tilstrekkelig gode løsninger for FMV6 og øvrige omgivelser inntil videre, jf.
trafikk- og mobilitetsnotat vedlagt planforslaget.

6.7.3

Atkomst for nytte- og utrykningskjøretøy
Gang-/sykkelveier rundt boligområdet skal være kjørbare for utrykning, drift/nyttekjøretøy o.l. Boligområdet skal i all hovedsak være bilfritt, men de tre øst-vestlige
passasjene over p-lokket må være tilgjengelige for nyttekjøretøy som flyttebil,
håndverkere, hjemmesykepleie o.l. i tillegg til utrykningskjøretøy som ambulanse og
brannbil samt for å dekke behovet for tilgjengelighet.
Illustrasjonsplaner som viser tilkomst og oppstillingsplass for brannbil er vedlagt
planforslaget.

6.7.4

Småbåthavn, marina
Planforslaget legger til rette for etablering av småbåthavn. Planskisse for havna med
ca. 110 småbåtplasser framgår av vedlagt illustrasjonsplan (landskaps-/situasjonsplan).
Anleggets plassering i byområdet og ved offentlig elvepromenade hvor det legges til
rette for både ladestasjon, renovasjonsanlegg, sjøboder, leke-/uteoppholdsareal,
bevertning og god gang- og sykkelforbindelse mot tilbud i sentrum, kan bidra til at
dette blir et attraktivt marinaanlegg for både gjester og beboere.
Formålsgrense for småbåthavna følger prosjektert småbåthavn, som er noe lenger ut i
elva enn anvist i kommuneplanens arealdel:
Nordvestre hjørne av småbåthavna er lagt der det i dag står en grønn stake. Naturlig
kurs ved innseiling er vest for denne staken ved runding av ‘Glombo granittbrygge’.
Vestre formålsgrense følger en linje trukket mellom staken og et nes sør for framtidig
fergeleie, parallelt med leden i elva. Småbåthavnanlegget vil bidra til å tydeliggjøre
leden og veilede forbipasserende båter i riktig retning, og den grønne staken som
farledsmarkering kan fjernes.
Plassering av havneanlegget og justering av formålsgrensen er utført i dialog med
Borg Havn og Fredrikstad kommune fergedrift.
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Figur 6.7.4.1: Småbåthavn og fergeleie med anbefalte formålsgrenser, omforent med Borg
Havn IKS og Fredrikstad kommune fergedrift.

Bestemmelse er tatt inn om indirekte belysning, bølgedempende anordning, vikeplikt/oppmerksomhetsskilting ifht. ferga og innhenting av tillatelse fra Kystverket etter
farledsforskriften. Dette i tråd med innspill fra Borg Havn og Fredrikstad kommune
fergedrift. Det er også tatt inn bestemmelse om nødvendige vurderinger av
mudringsbehov og sedimenter/elvebunn før rammesøknad.
I tillegg er det etter innspill fra Fredrikstad kommune Naturforvaltning tatt inn
bestemmelse om at skilt om ferdselsforbud i hekketiden for sjøfugl skal settes opp på
forslagsstiller (v/Værste Utvikling AS) sin eiendom på Huthholmen og Kjerringholmen
før brukstillatelse gis til småbåthavna. Dette basert på at økt småbåttrafikk kan
medføre økt ferdsel på holmene, som kan forstyrre disse viktige sjøfuglhabitatene.

6.8

Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke endelig avklart hvilke deler av planområdet som skal overtas av Fredrikstad
kommune; dette avklares i utbyggingsavtale.
Det planlegges offentlig tilgjengelig nærmiljøpark og gangforbindelser internt i
boligområdet som vil forbli i privat eie, men offentlig tilgjengelighet, ferdsel og opphold
sikres gjennom bestemmelsene.
Forslagsstiller tar sikte på at Ballastparken og samferdselsanlegg som vei, fortau,
kollektivholdeplass, gang-/sykkelveier og deler av elvepromenaden overtas av
Fredrikstad kommune til drift og vedlikehold. Evt. overtakelse avklares i
utbyggingsavtale.
Forslagsstiller tar sikte på å beholde kai KAI2 i privat eie, drift og vedlikehold mht. at
denne delen gir tilkomst til småbåthavna og planlegges med bl.a. ladestasjon, sjøboder
og renovasjon tilknyttet småbåthavna. KAI2 skal imidlertid være en del av
elvepromenaden, og det er presisert i reguleringsbestemmelsene at KAI2 skal være
åpen og tilgjengelig for allmennheten for både ferdsel og opphold.
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6.9

Miljøoppfølging
I planen er det sikret gjennomgående blågrønn struktur, og minstekrav til blågrønn
faktor er bestemmelsesfestet. Planlagte tiltak i Ballastparken sikrer at den bevares som
viktig natur- og kulturmiljø. Det er tatt inn bestemmelser for å hindre spredning av
uønskede (svartelistede) arter, og om at sjøfuglhabitat på nærliggende holmer skjermes
før småbåthavn tas i bruk. Industritomta er undersøkt for grunnforurensning og
tiltaksplan er utarbeidet og godkjent. Elvebunnen er undersøkt for naturverdier og det er
ikke gjort funn av verdifulle arter.

Illustrasjon: FN bærekraftsmål.

Prosjektet har valgt ut 5 relevante kategorier fra FNs bærekraftsmål. Prosjektet skal
sette seg et hovedmål innenfor hver kategori. Hvert av delprosjektene og byggetrinnene
setter sine delmål og tiltak for å nå målene.
o Bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle.
§ Prosjektet skal levere energieffektive boliger, benytte bærekraftige
energiløsninger og synliggjøre forbruket.
o Bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
§ Boligprosjektet, elvepromenaden og Ballastparken skal planlegges som et
inkluderende, trygt, robust og bærekraftig område.
o Bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
§ Prosjektet skal bidra til å redusere klimapåvirkning fra produksjon.
o Bærekraftsmål nr. 15: Livet på land
§ Boligprosjektet med delområder skal være rustet for fremtidens
klimaendringer, sikre biologisk mangfold og ta vare på kulturminner.
o Bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene.
§ Boligprosjektet og delområdene skal bruke samarbeidspartnere i
prosjektutviklingen.

6.10 Universell utforming
Gjeldende krav til universell utforming skal ivaretas ved gjennomføring av prosjektet, og
er lagt til grunn for illustrasjonsprosjekt som planforslaget er basert på. Dette gjelder
både boliger og uteoppholdsareal i planområdet. Det er sikret flere universelt utformede
atkomster til nærmiljøparken på terreng mellom boligene; på hver side av diagonalen,
og i tillegg minst én fra hver av følgende sider; elvepromenade i vest, fortau i sør og
gang-/sykkelvei i øst.
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6.11 Uteoppholdsareal og blågrønn struktur
6.11.1 Uteoppholdsareal
Planforslaget oppfyller kommuneplanens krav til uteoppholdsareal. Det skal være min.
50 m2 uteoppholdsareal per boenhet fordelt på minst 30 m2 offentlige, 15 m2 felles og
5 m2 private arealer. Sandlekeplasser, kvartalslekeplasser, nærmiljøpark og
nabolagstorg skal etableres. Avstands- og kvalitetskrav i kommuneplanen er tatt inn i
planforslagets bestemmelser.

Figur 6.11.1: Diagram som viser beregning av mulige offentlige (gule og grønne), felles (blå) og
private (orange) uteoppholdsarealer i planområdet. Diagrammet med tegnforklaring er vedlagt
planforslaget.

Uteoppholdsareal i KBA blir mellom boligene på terreng over p-kjeller som skal
opparbeides med sammenhengende blågrønn struktur og varierte leke- og
uteoppholdsarealer. Nærmiljøpark opparbeides mellom boligene i tråd med
kommuneplan og Fredrikstad kommunes normal for utomhusanlegg. (Jf. kap. 6.3.1)
Maks tillatt høyde på terreng over p-kjelleren er fastsatt for å sikre sikt inn til og
gjennom uteoppholdsarealene, og gode terrengmessige overganger med universelt
utformede gangforbindelser mot omgivelsene sikres i bestemmelsene.
Gangforbindelser og uteoppholdsarealer mellom boligene skal være – og oppleves
som – offentlig tilgjengelige.
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Figur 6.11.2: Bebyggelsens organisering gir gode solforhold i uteoppholdsarealene.

Elvepromenaden blir offentlig tilgjengelig med gang-/sykkelvei og soner for aktivitet og
opphold. Nabolagstorg planlegges ved elvepromenaden i tråd med formingsveileder
for FMV Vest.

Figur 6.11.3: Illustrasjonsplan for tiltak i Ballastparken, med plassering av turveier og
oppholdsarealer som hensyntar natur- og kulturmiljøverdier. Plassering er foreslått etter
kartlegging av sjeldne arter og premisser fastsatt i samråd med biolog. Eksakt plassering og
utforming av tiltakene må avklares ved detaljprosjektering nærmere gjennomføring, da artenes
plassering og utbredelse kan variere noe fra år til år. Detaljprosjektering og gjennomføring skal
skje i samråd med biolog og Fredrikstad kommune.
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Det er svært viktig å bevare artsmangfoldet i Ballastparken med tanke på de sjeldne
og spesielle ballastplanteartene. I dag brukes området lite, og stort sett kun av
lokalbefolkningen, men med fremtidig større utbyggingsområder like ved er det viktig
med tiltak som sikrer bevaring av Ballastparkens verdier og karakter.
Det antas at det vil etableres opptil 1200 boenheter i nærliggende områder rundt
Ballastparken. Av disse planlegges nå ca. 330 i aktuelle planområde FMV6.
Framtidig utbygging vil trolig føre til endret bruk og ferdsel i nærliggende og til dels
urørte områder. For å sikre Ballastparkens verdier for fremtiden er det vurdert at store
deler av den bør gjøres utilgjengelig for allmenn ferdsel, og at ferdselen inn i området
må kanaliseres.
Gjennom en kontrollert tilrettelegging av Ballastparkens tilgjengelighet, bruk og
bevaring vil parken få en økt verdi for nærområdene. Samtidig vil kontrollert
tilrettelegging av området også beskytte og bevare parkens verdier og planter bedre
enn i dag. En tydelig tilrettelegging kan bidra til bevisstgjøring og større respekt for
Ballastparkens unike innhold.
Med dette som utgangspunkt legger planforslaget til rette for etablering av et stisystem
for å kanalisere ferdselen, samt at det kan etableres noen oppholdsarealer i tilknytning
til stisystemet. Anleggene i Ballastparken vil fungere som offentlig uteoppholdsareal,
for både beboerne i området og befolkningen generelt.

Figur 6.11.4: Snitt gjennom hevet, inngjerdet turveitrasé (kyststi) og tilknyttet oppholdsplass
(fiskebrygge) langs elva i Ballastparken. (Konseptstudie Ballastparken, COWI).

Foreslått utforming og plassering av tiltak er planlagt for å både hensynta, skjerme og
beskytte den unike floraen på tomta.
Stiene planlegges hevet over terrenget på påler. Plantene i området vil da kunne
vokse og spre seg uhindret av stitraseene. Det skal etableres en stiforbindelse langs
vest- og nordsiden (Kyststien). Planforslaget åpner også for en trasé gjennom
takrørområdet i øst.
Stibredden bør begrenses for å begrense arealbruken, og den kurvede traséen bidrar
til rolig ferdsel samtidig som den gir skånsom innpassing mellom de sjeldne artene.
Stiene får min. 1,8 m fri bredde slik at to barnevogner eller rullestoler kan passere
hverandre.
Stiene tenkes stedvis utvidet i bredden med enkelte oppholdssoner, fiskebrygger,
integrerte sittetrapper ned mot elva o.l. Det kan også etableres utstikkere ut i elva med
oppholdsareal tilknyttet stien, enten flytende eller på påler.
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På den østre delen av tomta, i et område med takrør hvor det ikke er registrert sjeldne
og spesielle arter, er det åpnet for etablering av et offentlig oppholdsareal på inntil 2
mål. Oppholdsarealet skal kun ha atkomst via stisystemet og kan opparbeides som en
naturlekeplass. Møblering, leke- og aktivitetsutstyr skal være tilpasset de naturgitte
omgivelsene og bestå av naturlige materialer og dempede farger. Tilrettelegging for
ballspill er utelukket for å unngå henting av baller på avveie i de sårbare områdene.
Fallunderlag bør være i naturmaterialer som f.eks. bark.

Figur 6.11.5: Snitt gjennom foreslått aktivitetsplass i takrørområde øst i Ballastparken.
(Konseptstudie Ballastparken, COWI).

Figur 6.11.6: Eksempel på naturtilpasset oppholdsareal

Stiene og oppholdsarealene skal ha gjerder/rekkverk/fysisk avgrensning som hindrer
ferdsel i parken utenfor stisystemet. Det skal også settes opp gjerde langs sør- og
østsiden av parken. Mot elva kreves ikke gjerde, men det planlegges skilting om at det
kun tillates ilandstigning via utstikkere og stistystemet. Det vil også settes opp infoskilt
om området ved alle inngangsveier inn til området.
Slik kanaliseres ferdselen og uønsket bruk av de sårbare arealene i parken hindres.
Atkomst inn i den skjermede, sårbare delen av Ballastparken for f.eks. botanikkbefaringer, fotografering og lignende kan skje via grind i rekkverk eller gjerder, og
løsning må avklares nærmere. Atkomst for skjøtsel, drift og vedlikehold utenfor
stisystemet er planlagt fra gang- og sykkelveien langs sørsiden av parken.
Plassering og utforming av tiltakene i Ballastparken må avklares i samråd med biolog
og Fredrikstad kommune når det nærmer seg gjennomføring, da artenes plassering
og utbredelse kan variere fra år til år.
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6.11.2 Blågrønn faktor (BGF)
Det er gjort en foreløpig beregning av blågrønn faktor (BGF) basert på
illustrasjonsprosjekt for planforslaget. BGF-veileder (Framtidens Byer / Oslo og
Bærum kommune, 2014) er lagt til grunn.
Veilederen anbefaler en minimumsfaktor på 0,3 for offentlige gater/plasser og min.
0,7 for tett blokkbebyggelse i byområder.
BGF for illustrasjonsprosjektet er beregnet samlet for byggeområdet og tilliggende
fortau, elvepromenade og gang-/sykkelveier. Ballastparken er ikke medtatt i
beregningen.
Prosjekt har en høy andel offentlige gater/plasser, både rundt byggeområdet og
internt. Diagonalen med nærmiljøpark samt øvrige gangveiforbindelser og utearealer
ligger på lokk over p-kjeller, og her er det mer krevende å oppnå høy score enn på
naturlig terreng. Nærmiljøparken er plasskrevende og krever tettere flater og mindre
grønt. Det er også ønske om høy andel gressarealer i nærmiljøpark (ref.
utomhusnormalen), som gir lavere poeng enn busker/trær.
Illustrasjonsprosjektet oppnår en samlet faktor på 0,5. Det er behov for noe fleksibilitet
til avklaring av løsninger i detaljprosjektering. Bl.a. gir areal med grønne tak, areal
med > 80 cm dypt vekstjordlag, antall store trær og antall regnbed store utslag.
På bakgrunn av dette er det tatt inn bestemmelse om at BGF skal være min. 0,4.
Dette gir en betydelig forbedring i forhold til dagens situasjon hvor BGF er 0,1.

6.12 Kollektivtilbud
Buss:
Eksisterende kantstopp i svingen mellom Glomboveien og Ballastveien oppfyller ikke
gjeldende utformingskrav, og må dermed flyttes i forbindelse med at området reguleres.
Det er vurdert å flytte det sørover i Ballastveien, men her er terrenget for bratt for en
universelt utformet løsning, og plasseringen ville blitt noe usentral.
Kantstopp reguleres dermed øst for svingen, på fortau langs boligprosjektet. Kantstopp
reguleres med kombinert formål Kollektivholdeplass/Fortau. Formålet er lengre enn
nødvendig for et kantstopp på 20 m. Dette gir fleksibilitet til plassering av kantstopp,
leskur og gangatkomst, tilpasset detaljprosjektert bebyggelse og utomhusplan. Leskur
kan etableres innenfor felt KBA slik at fri bredde på fortau/holdeplass blir min. 3 m, og
leskurtak kan krage ut over holdeplassen med nødvendig fri høyde.
Ferge:
Planforslaget legger også til rette for at det kan etableres nytt fergeleie for Byferga, slik
kommuneplanen legger opp til. Det foreligger ikke noe konkret skisseprosjekt for
fergeleiet, men det er innhentet spesifikasjoner på ønsket innhold fra Fredrikstad
kommune. Bestemmelsene er utformet med sikte på at det skal kunne etableres
nødvendige anlegg, elementer og utstyr på fergeleiet.
Areal for anløpsområde og landgang er avsatt mot vest i elva, og ikke mot nord som vist
i kommuneplanens arealdel. Dette fordi plassering mot vest er vurdert som mer
hensiktsmessig for effektiv drift av både Fredrikstad kommunes fergedrift og Borg Havn.
Gang-/sykkeltilgjengelighet til kollektivtilbud
Fortau langs Glomboveien gir sammen med et finmasket gang- og sykkelveinett i
boligområdet god og trafikksikker atkomst til kollektivtilbud.
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6.13 Kulturminner
Bevaring av betongfundamentene i Ballastparken er sikret med linjetype Kulturminner
som bevares i plankartet. Dette gjelder både fundamentene og den sjeldne
vegetasjonen som vokser på og ved fundamentene. Fundamentene er sammen med
naturmiljøet i Ballastparken å anse som et levende kulturminne etter seilskutetida, og er
sikret vern gjennom hensynssone naturmiljø, samt bestemmelser til parkformålet.

6.14 Sosial infrastruktur
Areal til ny skole vil bli avsatt i reguleringsplan for FMV5, øst for planområdet.
Areal til ny barnehage ønskes samlokalisert med ny skole i søndre del av FMV5, i
stedet for i FMV6 slik kommuneplanen forutsetter.
I forslagsstillers masterplan for FMV5 planlegges skole og barnehage i et sentralt,
skjermet grøntdrag omgitt av småhus- og lavblokkbebyggelse. Skole og barnehage kan
her få felles atkomst-, hente- og bringesone fra Glomboveien, som er en mer
hensiktsmessig arealbruk i dette sentrale utviklingsområdet enn å etablere to separate
anlegg.
Værste Utvikling AS er med som forslagsstiller i planarbeid for både FMV6 og FMV5, og
er grunneier i FMV5. Planforslaget er vedlagt forpliktelseserklæring om at areal til
barnehage skal avsettes i reguleringsplan for naboområdet FMV5. Det er også tatt inn
rekkefølgebestemmelse om at brukstillatelse til fler enn 200 boenheter i FMV6
forutsetter vedtatt reguleringsplan for FMV5 med areal for barnehage med min. 80
plasser. I tillegg er planinitiativ for regulering av boliger, ny skole og barnehage i FMV5
Syd sendt Fredrikstad kommune til behandling 11.02.2022.

6.15 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Planområdet vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp. Forslag til plan for VA- og overvann
er utarbeidet og drøftet med Fredrikstad kommune, jf. vedlegg til planforslaget.
Avklaringer og detaljering pågår, og dialog om utbyggingsavtale er igangsatt.

6.16 Renovasjonsteknisk plan
Renovasjonsteknisk plan er utarbeidet iht. Fredrikstad kommunes renovasjonsveileder
av juli 2020, Bystyrets vedtak 09.12.2021 om etablering av avfallssug og dialog med
Fredrikstad kommunes renovasjonsavdeling.
Renovasjonsteknisk plan:
1) Kategori avfallsbesittere:
Husholdninger, ca. 330 boenheter.
2) Teknisk løsning for oppsamling av avfall:
Avfallssug som renovasjonsløsning er behandlet i Bystyret 09.12.2021; sak PS
170/21. Bystyret vedtok at kommunen finansierer terminal i områder med mer enn
1000 boenheter, og at utbygger finansierer eget kvartalsnett, nedkastpunkt m.m, og
andre føringer for etablering. Sentral vurderes i fjellhallen i Åsgårdfjellet.
Avfallssug legges dermed til grunn som løsning for FMV Vest, inkl. aktuelle
planområde FMV6.
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3) Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter (Nedkast til avfallssug):
Restavfall inkl. plast: 5 nedkast
Matavfall:
3 nedkast
Papir:
3 nedkast
Glass og metall:
1 nedkast
EE-/farlig avfall:
Miljøsparer’n-boks i felles bod.

Figur 6.16.1: Eksempel på nedkast til avfallssug. (Kilde: Logiwaste)

4) Plassering av oppsamlingsenheter:
Se illustrasjonsplan for renovasjon vedlagt planforslaget.
Avstand til boliger er <100 m.

Figur 6.16.2: Illustrasjonsplan for renovasjon. Nedkast foreslås plassert i nord, sør og øst i
boligområdet. Ganglinjer med avstand under 100 m fra bolig framgår. Fullstendig plan (L310)
med dimensjonering og tegnforklaring er vedlagt planforslaget.

5) Utvidelsesmuligheter:
Oppsamlingsenheter- og volum (jf. punkt 2 og 3) er dimensjonert med god margin
ifht. beregnet avfall fra planlagte boenheter.
6) Adkomst og stoppested for renovasjonsbil:
Ikke aktuelt for avfallssug. Tilkomst for vedlikehold er via kjørbare gang- og
sykkelveier i planområdet, jf. illustrasjonsplan for brannbiltilkomst.
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7) Adkomst og lokalisering av avfallssugterminal
Avfallssugterminal vurderes plassert i fjellhall i Åsgårdfjellet. Kobling mot
planområdet planlegges via Selma Nygrens vei og FMV5.
8) Stedfestede plikter og rettigheter relevant for renovasjon
Vedlikehold av avfallsnedkast og kvartalsnett.
9) Hvordan nabo- og gjenboereiendommer berøres av foreslått løsning
Omgivelsene vurderes ikke å bli negativt berørt av foreslått løsning.
10) Midlertidig renovasjonsløsning:
Prosjektet planlegges utbygd i flere byggetrinn:

Figur 6.16.3: Forventet utbyggingsrekkefølge; fire byggetrinn.

Dersom hovedsentral for avfallssug og hovedrørsystem frem til planområdet ikke er
ferdigstilt før de første byggetrinn tas i bruk er følgende midlertidige løsninger
aktuelle:
o Prosjektet tilrettelegger for nedkast og rørføringer suksessivt med
utbygging, men uten at det idriftsettes. Avfallet kastes i midlertidige
beholdere på bakkeplan.
o Avfallssug kan idriftsettes suksessivt per byggetrinn, og avfall sendes til
midlertidig sentral/container frem inntil hovedsentral og -infrastruktur er klar.
o Midlertidig oppsamlingsenhet plasseres langs kjørbar g/s-veg som benyttes
ved henting.
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6.17 Avbøtende tiltak / løsninger ROS
Aktuelle forhold/hendelser/situasjoner som kan medføre risiko er identifisert ved en
gjennomgang av sjekklister og maler for ROS-analyser utarbeidet eller anbefalt av Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kartlegging av farer og risiko/sårbarhetsvurdering er basert på undersøkelser og kildemateriale.
Mulige uønskede hendelser er vurdert og sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon, utforming m.m. (konsekvenser for planen), og hendelser som kan påvirke
omgivelsene (konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er vurdert
som aktuelle i eller for planområdet er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis
kommentert.
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabellen
nedenfor:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Følgende forhold/hendelser/situasjoner er vurdert relevante for aktuelle planområde og
vurdert mht. risiko/sårbarhet for uønskede hendelser. Det det er avdekket behov er det
gjennomført plangrep eller tatt inn reguleringsbestemmelser som eliminerer eller reduserer
risikoen for at uønskede hendelser skal inntreffe. ROS-analysen og omtalte fagutredninger er
vedlagt planforslaget, jf. vedleggsliste kap. 8.
Hendelse/situasjon
Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak
NATUR- OG MILJØFORHOLD
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1.1 Masseras/ -skred,
Ja
2
2
NGUs løsmassekart viser
ustabil grunn
marine avsetninger i
planområdet. Vurdering av
kvikkleire og
områdestabilitet er
gjennomført i planarbeidet
i tråd med NVEs
retningslinjer.
Områdestabilitet er vurdert
tilfredsstillende. Ved
utbygging/oppfylling må
det utføres
stabilitetsforbedrende tiltak
som motfylling,
masseutskifting, spunt.
Geoteknisk notat legges til
grunn for videre
detaljprosjektering og
utbygging og geoteknikk
skal ansvarsbelegges i
byggesak.
1.2 Masseras/-nedfall
Ja
2
2
Fredrikstad kommune
opplyser at det tidligere har
vært steinnedfall fra
fjellskjæring sør for
kommunal vei
Glomboveien. Status og
tiltaksbehov er vurdert av
fagkyndig i planarbeidet.
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Sannsynlighet

Konsekvens

2. Snø-/isras

Ja

2

2

3. Flomras
4. Flom

Nei
Ja

2

2

5. Radongass

Ja

2

2

Vær-/vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt
Nei
8. Nedbørutsatt
Ja
2

2

Risiko

Natur- og kulturområder. Vil planen/tiltak medføre konsekvenser for:
9 Sårbar flora
Ja
2
2

Kommentar/tiltak
Sikringstiltak er foreslått,
og hensynssone og
rekkefølgebestemmelse
om sikring er tatt inn i plan.
Fjellskjæring sør for
Glomboveien kan ha
potensiale for isnedfall på
vinterstid. Dette berører
kun grøft/sideareal til vei,
og det etableres ikke fortau
langs denne siden.
Området berøres av
hensynssone flomfare.
Sikres ved ivaretakelse av
KPA- og TEKbestemmelser om
1.etasjenivå og flomsikre
konstruksjoner under kote
+2,5.
Fredrikstad ligger i
aktsomhetsområde for
radon; Aktsomhet Usikker.
Radonsikring av nybygg
ivaretas gjennom TEK.

Området er utsatt for
overvannsproblematikk.
Overvannshåndtering og
tiltak som vil forbedre OVforhold er utredet i
planarbeidet. Det er bl.a.
vektlagt uendret avrenning
mot Ballastparken for å
opprettholde samme
vanntilførsel til biotopen.
Ballasttomta: Mange
sjeldne arter, en av
Nordens best bevarte
Ballastplasser som skal
bevares. Tilrettelegging for
ferdsel og opphold skal
skje på naturens
premisser. Nødvendige
hensyn ved planlegging,
utførelse og drift er utredet
med bistand fra biolog, og
sikret i planen.
Flere av artene i
Ballastparken er
svartelistet (uønsket andre
steder), og bestemmelse
om forholds-regler ved evt.
fjerning av masser er tatt
inn i planen.
Elvebunn er undersøkt for
naturverdier og det er ikke
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Sannsynlighet

Konsekvens

10. Sårbar fauna/fisk

Ja

2

2

Risiko

Kommentar/tiltak
gjort funn av sjeldne/verdifulle plantearter.
Iflg. MDs naturbase er
Huthholmen og
Kjerringholmen (sørvest for
planområdet) viktige
hekkeområder for sjøfugl,
med flere arter på rødlista.
Etablering av ny
småbåthavn (økt
båttrafikk) kan innvirke
negativt på fulgelivet og
hekkeaktiviteten.
Forslagsstiller er grunneier
på holmene og Fredrikstad
kommune oppfordrer til
innføring av ferdselsforbud
på holmene i hekketiden
som avbøtende tiltak.
Ivaretatt med rekkefølgebestemmelse om skilting i
planen.
Elvebunn er undersøkt for
naturverdier og det er ikke
gjort funn av
sjeldne/verdifull fisk/fauna.

11. Verneområder
12. Vassdragsområder

Nei
Ja

2

2

Planen regulerer tiltak i elv.
Ifbm tiltak for småbåthavn
og fergeleie er det tatt inn
rekkefølgebestemmelse
som minner om at tillatelse
etter farledsforskriften,
forurensingsloven, forskrift
om fysiske tiltak i vassdrag
og vannforskriften skal
dokumenteres.

13. Fornminner
14. Kulturminne/-miljø

Nei
Ja

2

3

Ballasttomta er et levende
kulturminne fra seilskuteog planketida, med bl.a.
ballastplanter og
betongfundamenter som er
rester av påbegynt av
seilskute-slipp. Premisser
for tiltak (bruk og vern)
anleggsgjennomføring og
drift/skjøtsel er vurdert i
plan og sikres i
bestemmelser.
Elvebunn: Det er
gjennomført
kulturminneregistrering av
elvebunn ifbm.
planarbeidet, og det er ikke
gjort funn.
Flere Sefrak-registrerte
hus (ikke registrert
verneverdig) utenfor
planområdet sør for
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar/tiltak
Glomboveien. Vurdert i
planen og hensyntatt ved
bestemmelser om estetikk,
typologi, utforming og dde.

MENNESKESKAPTE FORHOLD
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt
Ja
2
2
Planen medfører økt
trafikk, og det er utarbeidet
trafikk-/mobilitetsanalyse i
planarbeidet. Analysen er
lagt til grunn for planen, og
veisystem reguleres med
tilstrekkelig kapasitet for
framtidig utbygging.
16. Havn, kaianlegg
Ja
2
2
Fergeleie og småbåhavn
planlegges i tidligere
industrihavn-område.
Premisser fra rådgiver på
havneutforming, Borg
Havn og FK fergedrift er
innhentet og lagt til grunn
for planen.
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei
18. Brann/politi/sivilfors.
Ja
2
2
Tilkomst brann/redning og
slukkevann er vurdert og
hensyntatt i planen, og
ivaretas ved videre
prosjektering/utførelse
etter gjeldende krav.
19. Kraftforsyning
Ja
2
2
Det er el-anlegg i og ved
planområdet, og behov for
nye. Kartlagt og hensyntatt
i planarbeidet, og ivaretas
ved gjennomføring av
tiltak.
20. VA-anlegg og annen
Ja
2
2
Det er VA-anlegg og div.
infrastruktur i bakken.
kabler i området og behov
for nye. Teknisk
infrastruktur er kartlagt,
plan for teknisk
infrastruktur er vedlagt
planen og ivaretas ved
gjennomføring av tiltak.
21. Forsvarsområde
Nei
22. Tilfluktsrom
Nei
23. Område for idrett/lek
Nei
24. Park,
Ja
2
2
Planen sikrer at
rekreasjonsomr.
Ballasttomta bevares som
biotop og tilrettelegges for
ferdsel og opphold på
naturens premisser, bl.a.
forbedres
rekreasjonsmuligheter ved
at kyststien videreføres
langs elva.
25. Vannomr. for
Nei
friluftsliv
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent
Nei
forurensning
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Hendelse/situasjon
28. Støv, støy (industri)

Aktuelt?
Nei

Sannsynlighet

Konsekvens

29. Støy, støv (trafikk)

Ja

2

2

Risiko

Kommentar/tiltak
Ifølge kommunens støykart
er området delvis berørt av
industristøy fra Jotne
(registrert 2013), men
dette ses bort fra i planen,
da det i dag er liten
aktivitet og området er
under regulering og
transformasjon til bolig- og
sentrumsformål.
Søndre del av planområdet
berøres i dag av gul
støysone langs
Glomboveien. Støysonen
utvides noe som følge av
trafikkøkning til planlagte
boliger i planområdet.
Støyfaglig utredning
gjennomføres og
hensyntas i planarbeidet,
jf. punkt 38.
Luftkvalitet er vurdert
tilfredsstillende pga.
beliggenhet, god
luftutskiftning og lav ÅDT.

30. Støy (andre kilder)
31. Forurenset grunn

Nei
Ja

2

2

32. Forurensning i sjø

Ja

2

2

33. Høyspentlinje (emNei
stråling)
34. Risikofylt
Nei
industri/virksomhet
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)
35. Avfallsbehandling
Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei
Medfører planen/tiltak i planområdet:
37. Fare for akutt
Nei
forurensning
38. Støy og støv fra
Ja
2
trafikk

2
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Tidligere industritomt.
Grunnforurensning vurdert
sannsynlig og
prøvetaking/analyser er
gjennomført. Forurenset
grunn er påvist og
tiltaksplan er utarbeidet.
Tiltaksplan er godkjent av
Fredrikstad kommune, og
legges til grunn for
utbygging i planområdet.
Tidligere industrihavn.
Mulighet for forurensning i
elvebunn. Det er tatt inn
krav om prøvetaking og
tiltaksplan før tiltak
(mudring, etablering av
småbåthavn og fergeleie)
kan gjennomføres.

Planlagt utbygging vil
medføre økt trafikk, og
dermed økt trafikkstøy.
Støyfaglig utredning er
gjennomført, og
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Sannsynlighet

Konsekvens

39. Støy og støv fra
andre kilder

Ja

2

2

40. Forurensning i sjø

Ja

2

2

41. Risikofylt
industri/virksomhet
Transport
42. Ulykke med farlig
gods

Nei

43. Vær-/føre begrenser
tilgjengelighet til området
44. Ulykke i av/påkjørsler

Nei
Ja

2

2

45. Ulykke med
gående/syklende

Ja

2

2

Risiko

Nei

Kommentar/tiltak
bestemmelser om
støyskjerming av boliger
og uteareal er tatt inn i
planen. Utredningen viser
at naboeiendommer ikke
vil få noen merkbar
trafikkstøy-økning.
Luftkvalitet er vurdert
tilfredsstillende pga
beliggenhet, god
luftutskifting og at planen
ikke medfører noen
vesentlig trafikkøkning
(ÅDT) som utløser behov
for luftkvalitetsutredning i
planarbeidet.
Anleggsperioden kan
medføre støy og støv.
Bestemmelse om hensyn
som skal tas i anleggsperioden (jf. T-1442 og T1520) er tatt inn i planen.
Tidligere industrihavn.
Mulighet for forurensning i
elvebunn. Det er tatt inn
krav om prøvetaking og
tiltaksplan før tiltak
(mudring, etablering av
småbåthavn) kan
gjennomføres.

Det foregår iflg. DSB
transport av farlig gods på
fylkesvei nær planområdet.
Utover ordinær beredskap
hos nødetatene er det ikke
identifisert relevante
risikoreduserende tiltak for
aktuelle planområde
knyttet til hendelser med
transport av farlig gods.
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Nye avkjørsler planlegges.
Vegvesenets håndbøker,
kommunal veinorm og
trafikk-/mobilitetsanalyse
er lagt til grunn for planen,
og følges opp i videre
prosjektering og utførelse
mht utforming, frisikt,
trafikksikkerhet etc.
Nye gang-/sykkelveier og
fortau planlegges.
Vegvesenets håndbøker,
kommunal vegnorm og
trafikk-/mobilitetsanalyse
er lagt til grunn for planen,
og følges opp i videre
prosjektering og utførelse
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Hendelse/situasjon

Aktuelt?

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

47. Andre
ulykkespunkter
48. Sabotasje og
terrorhandlinger

Nei

49. Regulerte
vannmagasiner med
spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand
m.m.
50. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup
m.m.)
51. Gruver, åpne sjakter,
tipper etc.
52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Sannsynlighet

2

Konsekvens

Risiko

2

Nei

Kommentar/tiltak
mht. frisikt, trafikksikkerhet
etc.
Ny elvepromenade, kyststi
med oppholdsarealer,
småbåthavn og fergeleie
planlegges. Med unntak av
kyststien blir disse etablert
uten gjerde/rekkverk mot
elv. Dette medfører risiko
for å falle i elva/drukning.
Slik opparbeiding er
imidlertid tilsvarende som
ellers langs elva i
byområdet og kysten for
øvrig. Det er ikke
identifisert særskilte
forhold ved planområdet (i
forhold til andre områder
elvelangs) som tilsier
bestemmelser i planen
knyttet til fallsikring langs
elva.
Det er ikke identifisert
noen særskilt risiko for
ulykke ved
anleggsgjennomføring som
følge av planen. Risiko for
ulykke kan vanskelig
utelukkes, men
ulykkeforebygging ved
gjennomføring ivaretas v/
gjeldende HMS/SHAregelverk.

Det planlegges ikke for
funksjoner som vurderes
som spesielt sabotasje/terrorutsatte i planområdet.

Nei

Nei
Ja

2

2
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Ballastparken: Det er tatt
inn hensynssone og
bestemmelser som sikrer
natur- og kulturverdier i
Ballastparken mot skade i
anleggsperioden samt ved
drift, vedlikehold og
skjøtsel.
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6.18 Rekkefølgebestemmelser
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som skal sikre at nødvendig infrastruktur,
utomhusanlegg og sikringstiltak er tilstrekkelig avklart før tiltak igangsettes, og ferdigstilt
før tiltak tas i bruk.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
7.1

Forholdet til overordnede planer, rammer og retningslinjer

7.1.1

Statlige og regionale planer og føringer
Planforslaget vurderes å være i tråd med statlige og regionale føringer, mht. klima,
barn og unges interesser, bolig-, areal- og transportplanlegging, støy og luftkvalitet.

7.1.2

Kommunale rammer og føringer
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan (KPA), med unntak av følgende
forhold:
•

Krav om ferdigstilt nærmiljøpark før nye boliger gis brukstillatelse:
Nærmiljøpark på min. 2,5 mål skal iht. KPA være ferdigstilt før boliger innenfor
planområdet gis brukstillatelse. KPA krever også at nærmiljøparken skal ligge
i byggeområdet. I dette prosjektet etableres nærmiljøpark mellom boligene og
over p-kjeller, som vil måtte bygges ut i flere trinn.

Figur 7.1.2.1: Planlagt utbyggingsrekkefølge med fire byggetrinn (BT1-4).
Nærmiljøpark strekker seg over byggetrinn 1 og 3.

Byggetrinn er planlagt slik at hovedandelen (ca. 2 mål) av nærmiljøparken,
inkl. offentlig tilkomst fra sørvest, kan ferdigstilles samtidig med byggetrinn 1.
I tillegg vil offentlig uteoppholdsareal på tilliggende elvepromenade
ferdigstilles med byggetrinn 1.
Resterende del av nærmiljøparken, med offentlig tilkomst fra nordøst, ligger i
byggetrinn 3. Full ferdigstillelse av nærmiljøparken må dermed avvente
brukstillatelse for dette byggetrinnet.
•

Krav om at det avsettes areal til barnehage med minst 80 plasser i områder
med mer enn 200 boenheter.
Det avsettes ikke areal til barnehage i planområdet slik kommuneplanen
forutsetter, men grunneier Værste Utvikling AS forplikter seg til å avsette
barnehageareal på nabotomta FMV5. I FMV5 sier KPA at det skal avsettes
areal til ny skole, men det er ikke krav om areal til barnehage i delfeltet.
Vurdering: Samlokalisering av skole og barnehage vil gi en mer effektiv
arealbruk mht. sambruk av adkomst, parkering og hente-/bringesone. I FMV5
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foreslås skole og barnehage samlokalisert i et sentralt grøntdrag med
småhusbebyggelse rundt. Å samle opplæringsløpet med både barnehage og
skole på ett sted anses positivt og trygt sett fra barnas perspektiv. Samlet sett
vurderes relokalisering av barnehage til FMV5 som en mer hensiktsmessig
løsning.
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse om regulering av barnehageareal i
FMV5 skal være vedtatt før det kan gis brukstillatelse til fler enn 200 boliger i
FMV6.
Planinitiativ for detaljregulering boliger, skole og barnehage i FMV5 Syd er
sendt Fredrikstad kommune til behandling 11.02.2022.
•

Krav om at felles og offentlig uteoppholdsareal skal være min. 10 m bredt:
Planforslaget åpner for at opparbeidede stier og oppholdsareal i Ballastparken
kan medregnes som offentlig uteoppholdsareal i MUA, selv om de er smalere
enn 10 m.
Vurdering: Denne KPA-bestemmelsen antas å skulle hindre at smale
«restarealer» uten bruks-/rekreasjonsverdi medtas ved beregning av
uteoppholdsareal. De opparbeidede stiene og oppholdsarealene vil være
omgitt av store naturområder; Ballastparken og elva. Opplevelses- og
rekreasjonskvaliteten tilsier at de opparbeidede stiene og oppholdssonene bør
kunne medregnes i MUA, selv om ferdsels-/oppholdsarealet i seg selv er
smalere enn 10 m.

•

Krav om min. 0,1 HC-parkeringsplass per boenhet:
I planforslaget er andel HC-plasser satt til min 0,05 per boenhet, mens KPAkrav er 0,1 plass per boenhet.
Vurdering: 0,1 HC-plass per boenhet vurderes som en hensiktsmessig andel i
prosjekter med få boenheter, men for antallet boenheter det legges opp til i
dette prosjektet blir andelen erfaringsmessig for høy, både ifht. etterspørsel og
behov.
Vegvesenets håndbok N100 fastsetter at antall HC-plasser vurderes i hvert
enkelt tilfelle, og henviser til parkeringsforskriften (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer)
for krav til minimum antall plasser. Forskriften § 61 sier at det skal avsettes et
tilstrekkelig antall HC-plasser, men at man ikke er forpliktet til å reservere mer
enn 4 % av plassene på parkeringsområder med > 50 plasser, og ikke mer
enn 2 plasser på parkeringsområder med < 50 plasser.
En rekke norske kommuneplaner har slike differensierte krav for store og små
p-anlegg og krav om lavere HC-andel enn Fredrikstad. 5 % HC-andel er
godkjent i nyere reguleringsplaner i Fredrikstad med tilsvarende boligmengde
som FMV6.
På bakgrunn av dette er 0,05 plass per boenhet (5 %) vurdert som tilstrekkelig
i FMV6.

•

Formålsgrense småbåthavn.
Planforslaget avsetter et større areal (ca. 8 mål) til småbåthavn enn det som
er avsatt i kommuneplankartet (ca. 6 mål). Dette etter en vurdering av stedlige
forhold, forhold til leden og trafikk på elva, og i samråd med Borg Havn og
Fredrikstad kommune fergedrift. Jf. kap. 6.7.4 ovenfor.

•

Plassering av anløpsområde for offentlig rutebåt (Byferga)
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Areal for anløpsområde og landgang for Byferga er avsatt mot vest i elva, og
ikke mot nord som vist i kommuneplanens arealdel. Plassering mot vest er
vurdert som mer hensiktsmessig for effektiv drift av både Fredrikstad
kommunes fergedrift og Borg Havn, jf. kap. 6.7.4 og 6.12 ovenfor.
Fravikene fra kommuneplanens arealdel er vurdert å ikke gi noen vesentlige/negative
virkninger.

7.1.3

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner

Figur 7.1.3.1: Planforslaget sett i sammenheng med omkringliggende reguleringsplaner.

I nordøst er plangrensen lagt inn mot regulert turvei. Søndre del av turveien
omreguleres til gang- og sykkelvei (kjørbar). I sørøst innebærer nytt fortau en
omregulering av sideareal/grøft i gjeldende reguleringsplan langs Glomboveien, og
fortauet avsluttes inn mot regulert og etablert fortau ved busslomme. Glomboveien
reguleres med økt bredde ifht. eksisterende vei. Østre del av Glomboveien vil
omreguleres til samme bredde ifbm. FMV5 Syd.
Gang-/sykkelvei øst for bebyggelsen i planområdet, turvei mot Selma Nygrens vei i
nordøst og fortau sør for FMV5 forventes revurdert og kan bli omregulert etter
nærmere avklaring av løsninger og arealbruk i FMV5.
Veiforbindelsene som foreslås i planforslaget er gjennom trafikk- og mobilitetsanalyse
vurdert å være tilfredsstillende for både FMV6 og omgivelsene inntil videre.

7.2

Landskap, stedets karakter, byform og estetikk
Det er søkt å oppnå gode overganger mellom planlagt bebyggelse i planområdet og
omgivelsene. Høydebestemmelsene sikrer at høyde på terreng over p-kjelleren
begrenses slik at det blir god terrengmessig overgang mellom landskapet rundt og
landskapet på p-lokket, med gjennomsyn og offentlige gangforbindelser og
oppholdsarealer. Bebyggelsen trappes ned i høyde mot Glombofjellet med boliger i sør
og mot framtidig bebyggelse i FMV5 i øst. Mht. fjernvirkning og bylandskapet er maks
tillatt byggehøyde lavere enn tilliggende kollelandskap, og det sikres siktlinjer mot
omkringliggende landskap gjennom bebyggelsen. Det er satt krav om variert
byggehøyde og utforming som bidrar til at skala og høyder i omgivelsene hensyntas, og
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om material- og fargebruk som skal harmonere med naturgitte omgivelser. Planlagt
bebyggelse bør også ses i sammenheng med at det er en del av byområdet og den
framtidige transformasjonen av FMV Vest, som etter utbygging vil få en økt tetthet og
byggehøyde. Planforslaget åpner for høyere bebyggelse enn i dag, men området åpnes
samtidig opp og tilgjengeliggjøres for allmennheten med gjennomgående sikt- og
bevegelseslinjer. Det vurderes å være en overvekt av positive virkninger av planen
knyttet til landskap, stedskarakter, byform og estetikk.

7.3

Kulturminner og kulturmiljø
Planen tar hensyn til det levende kulturminnet Ballastparken, gjennom bestemmelser
som sikrer bevaring av biotopen, og tilrettelegging for skånsom bruk på naturens og
kulturminnenes premisser.
Det er undersøkt, men ikke gjort funn av kulturminner på elvebunnen hvor det kan bli
aktuelt med inngrep knyttet til småbåthavn og fergeleie.
Sefrak-registrert bebyggelse på Glombofjellet er vurdert å være tilstrekkelig hensyntatt
ved krav til typologi, plassering, siktlinjer, utforming, material- og fargebruk på ny
bebyggelse, jf. kap. 7.2 over.
Planen vurderes ikke å ha noen konsekvens/virkning på Åsgårdvardens
kulturminneverdi pga. stor avstand og lavere høyde.

7.4

Forholdet til naturmangfoldloven kap II
Vurdering opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig
bruk og vern av naturmangfoldet.
Vurdering:
Kunnskapsgrunnlag knyttet til naturmangfold for planarbeidet er Miljødirektoratets
Naturbase, samarbeid med biolog med inngående kjennskap til området, samt biolograpport og rapport om undersøkelse av naturverdier på elvebunnen (vedlagt
planforslaget.) Kommunens handlingsplan for naturmangfold er også lagt til grunn mht.
sjøfugl på holmene sørvest for planområdet. Planforslaget sikrer at anbefalingene
knyttet til biologisk mangfold i planområdet følges ved utarbeiding av landskapsplan og
utbygging av planområdet.
§ 9 (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Vurdering:
Se vurdering under § 8.
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
Vurdering:
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Utbygging av planområdet innebærer fortetting i byområdet, tilknyttet eksisterende
infrastruktur. Slik utbygging er arealeffektiv og bidrar til å lette utbyggingspress på
sårbare landbruks- og naturområder. Det er utarbeidet en biolog-rapport som gir
anbefalinger om hvordan utbyggingen kan skje uten at det truer det biologiske
mangfoldet, og gitt bestemmelser som sikrer at naturens premisser legges til grunn for
prosjektering og utførelse for å sikre en minst mulig belastning på økosystemet.
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.
Vurdering:
Tiltakshaver (forslagsstiller) har fått utarbeidet ovennevnte biolograpport og gjennomført
undersøkelser og utredninger som skal legges til grunn ved videre prosjektering og
utførelse av utomhusarealer i planområdet. Dette for å hindre og begrense skade på
naturmangfoldet.
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
Vurdering:
Planforslaget sikrer at forhold knyttet til drift og lokalisering som anbefalt i biolograpporten, ivaretas.
På bakgrunn av ovennevnte vurderes planforslaget å være i tråd med føringene i
naturmangfoldloven §§8-12.

7.5

Rekreasjonsinteresser og -bruk, folkehelse
Planen bidrar positivt til rekreasjonsinteresser og -bruk og forbedret folkehelse mht. at
elvekanten og Ballastparken tilgjengeliggjøres med turveiforbindelse og oppholdsareal.
Sammen med nye forbindelser og snarveier for gående og syklende gjennom
boligområdet med offentlig tilgjengelig nærmiljøpark gir dette nye tur- og
oppholdsmuligheter. Planen legger til rette for varierte utearealer – både for rekreasjon i
rolige, blågrønne omgivelser, og aktivitet/sosiale møteplasser i de bebygde deler av
planområdet.

7.6

Uteområder
Planens krav til uteoppholdsarealer er i tråd med kommuneplanens krav. Planforslaget
sikrer variasjon i uteoppholdsarealene til boligene og lokalmiljøet; fra nærmiljøpark med
småbarns- og kvartalslekeplasser nær bebyggelse til offentlig elvepromenade med
tilliggende nabolagstorg, og Ballastparken med hevet stisystem og oppholdssoner i
rolige, grønne og mer skjermede omgivelser.
Der offentlig uteområde ligger nær/mellom bebyggelsen og på parkeringskjeller er det
stilt krav om minstebredde og universell tilgjengelighet fra omgivelsene, slik at
uteområdene skal oppleves inviterende og åpne for alle. Planlagte uteområder vurderes
å tilføre verdi og kvalitet til både boligområdet og lokalmiljøet, og ivaretar
kommuneplanens intensjoner om gode, offentlig tilgjengelige og varierte uteområder for
rekreasjon, opphold og aktivitet.

7.7

Trafikkforhold
Utbyggingen vil medføre noe lokal trafikkøkning, og det er utarbeidet en trafikk- og
mobilitetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Trafikkmengder som følge av planlagt
bebyggelse og anlegg er beregnet, og samferdselsanlegg er planlagt og dimensjonert
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med utgangspunkt i beregnet bil-, sykkel- og gangtrafikk. Kommunal veinormal og
mobilitetsveileder for FMV Vest er lagt til grunn. Grønn mobilitet er vektlagt.

7.8

Barn og unges interesser
Planen legger til rette for nye, trafikksikre gang-/sykkelforbindelser mot sentrum, skoler
og fritidsaktiviteter. Planen vil bidra til økt og variert tilbud av leke- og
uteoppholdsarealer.
Nærliggende skoler er kontaktet med forespørsel om å medvirke til utarbeiding av
planforslaget. Elevrådet ved Rød skole har deltatt i medvirkningsopplegg med
forslagsstiller og landskapsarkitekt, og barna kom med gode innspill knyttet til leke- og
uteoppholdsareal som er lagt til grunn til ved utarbeiding av planen.

7.9

Sosial infrastruktur
Utbygging av boliger i planområdet vil kunne øke andelen av barn i barnehage- og
skolealder i området. Enten ved at barnefamilier flytter inn, eller at beboere flytter hit fra
boliger i nærheten som overtas av barnefamilier. Kommuneplanen stiller ikke krav om
skolekapasitet for boligbygging i byområdet, men utbyggingen kan påvirke kapasiteten
til barnehager og skoler i nærheten og fremskynde behov for kommunal investering i
nye skole- og barnehagebygg.
Det skal ifølge kommuneplanens arealdel avsettes areal til ny skole på nabotomta
FMV5 Glombo Øst, og areal til ny barnehage i FMV6. Forslagsstiller foreslår at
barnehage heller samlokaliseres med skole i FMV5. Dette i tråd med mulighetsstudie
som er utarbeidet for FMV5 og presentert for Fredrikstad kommune.
Tilgjengelig areal for slike anlegg finnes på nabotomta FMV5. Forslagsstiller forplikter
seg til å avsette areal barnehage for 80 barn i reguleringsplan for FMV5, både ved
vedlagt forpliktelseserklæring, og ved rekkefølgebestemmelse i dette planforslaget.
Planinitiativ for detaljregulering av skole, barnehage og boliger i FMV5 Syd er sendt
kommunen til behandling 11.02.2022.

7.10 Universell utforming, tilgjengelighet
Planområdet vil få en forbedret tilgjengelighet etter utbygging, både langs
elvepromenaden, i Ballastparken og internt i byggeområdet for boliger. Gjeldende krav
til tilgjengelighet og universell utforming er lagt til grunn for skisseprosjektet som ligger
til grunn for planforslaget, og vil følges opp i videre prosjektering og utførelse.

7.11 Energibehov og –bruk
All ny utbygging vil innebære økt energibehov, men forslagsstiller har ambisjoner om å
etablere et prosjekt med lavt energibehov og -bruk, jf. målsetninger ifht. FN’s
bærekraftsmål. Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget er utformet med
vekt på å muliggjøre gode, energieffektive og miljøvennlige løsninger.

7.12 Risiko- og sårbarhet (ROS)
ROS-analyse er gjennomført i innledende fase av planarbeidet, og denne avdekket
behov for å vie flere tema særlig oppmerksomhet. Det er gjennomført nærmere
utredning av temaene for å avklare nødvendige tiltak for å unngå uønskede hendelser
og redusere risiko / sårbarhet. Der utredningene viser at det er nødvendig med
særskilte bestemmelser eller plangrep er dette tatt inn i planforslaget. Gjennom
planarbeidet er det ikke avdekket nye tema som utgjør risiko for uønskede hendelser –
verken i/ved planområdet, eller som følge av tiltak etter planen. Planforslaget vurderes
ikke å gi økt risiko/sårbarhet i eller ved planområdet.
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7.13 Teknisk infrastruktur
Dialog om utbyggingsavtale vedr. kommunal infrastruktur pågår. Forslagsstiller er i
dialog med kommunen og med øvrige anleggseiere/aktører om eksisterende og nye
infrastrukturanlegg. Planforslaget vil bidra til en forbedring av dagens tekniske
infrastruktur.

7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planlagt utbygging i planområdet og ellers i byområdet skaper behov for å øke
elevkapasiteten på skoler og barnehager. Behov for sosial og teknisk infrastruktur
knyttet til boligutbygging kan medføre investeringsbehov for Fredrikstad kommune.

7.15 Konsekvenser for næringsinteresser
Fortetting i og tilflytting til byområdet gir positive ringvirkninger for næringsinteresser i
sentrum. Utbygging i sentrale områder tilrettelegger også for økt transport med gange,
sykkel og kollektivtrafikk og bidrar til redusert privatbilbruk, som gir bedre
framkommelighet for næringstrafikk.
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